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ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
Кобилянська С.О.,
викладач Чернівецького коледжу
Львівського національного аграрного університету
ШЛЯХИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У
ВИКЛАДАННІ ГЕОГРАФІЇ
Головна ознака сучасного суспільства - прискорення темпів його розвитку, тому освітній процес
повинен підлаштовуватись під ці стрімкі зміни. Активність, самостійність, творчість, здатність
адаптуватись до швидких змін – ці риси особистості дуже важливі на сучасному етапі історичного
розвитку, а їх формування потребує реалізації нових підходів до навчання.
Сучасні діти працюватимуть у світі, який ми не в змозі детально передбачити. Наші сьогоднішні студенти
будуть продовжувати свою трудову діяльність щонайменше до 2065р. Яким буде світ у середині ХХІ ст.,
важко собі навіть уявити. «Неписьменними ХХІ століття будуть не ті, хто не вміє читати й писати, а ті, хто не
може вчитися і переучуватися» - вважав американський філософ,футуролог Елвін Тоффлер.
Компетентнісно-зорієнтований підхід - один із нових концептуальних орієнтирів, напрямів розвитку
змісту освіти в Україні та розвинених країнах світу. На думку сучасних педагогів, саме набуття життєво
важливих компетентностей може дати людині можливості орієнтуватись у сучасному світі, сприяє
формуванню в особистості здатності швидко реагувати на запити часу. Перехід до компетентнісного
навчання означає переорієнтацію на результат освіти в діяльнісному вимірі, розгляд цього результату з
погляду потреби в суспільстві. Компетентнісний підхід допомагає досягнути розумного балансу між
академічними знаннями і прагматичними вміннями, він покликаний подолати прірву між освітою і життям.
Яким має бути заняття географії, зорієнтоване на реалізацію компетентнісного підходу в навчанні?
Таке заняття передбачає:
- підвищення рівня мотивації навчального процесу;
- формування навичок співпраці, колективної діяльності;
-використання проблемного навчання, що сприяє самовираженню та самореалізації особистості;
- застосування інтерактивних технологій, які є універсальними для розвитку як ключових, так і
предметних компетентностей;
- практичну спрямованість навчання;
- самостійне навчання студентів;
- проведення рефлексії;
- підготовку студентів до постійного самоконтролю навчальної діяльності, самооцінювання
результатів своєї праці.
Отже, детальніше зупинимось на деяких з цих вимог. Слід особливо підкреслити, що рушійною силою
формування компетентностей є мотивація навчального процесу з географії, яка повинна мати великий
результативний ефект. Важливо, щоб кожен студент усвідомив, що він вивчає, який зв’язок має той чи інший
матеріал з життям, для чого це потрібно, де в житті ці знання і вміння можуть знадобитися. Мотивація — надто
важливий компонент не лише навчання, а й будь - якої людської діяльності. Є мотив - є й бажання виконувати
й доводити до завершення свою діяльність. Без належної мотивації не працюватиме жодна педагогічна
технологія. Важливо перед вивченням теми дати студенту самому визначити: чому ми це вчимо? Чому ця тема
важлива? Як ці знання можна використати згодом? Як ця тема пов’язана з тим, що ми вивчали раніше?
Формування навичок співпраці, соціальна компетентність передбачає здатність особистості продуктивно
співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти
ініціативу, підтримувати та керувати взаєминами в соціальній групі. Майбутня професійна діяльність наших
студентів - це переважно робота в команді і тому вміння правильно розподілити обов’язки, співпрацювати,
оцінити внесок кожного в загальну справу - це ті якості, які слід постійно розвивати.
Для підвищення результативності навчального процесу з точки зору компетентнісного підходу
доцільно використовувати освітні технології проблемного, модульного навчання, проектні та
метаплан-технології, методи розвитку критичного мислення тощо. Формами організації освітнього
процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, заняття-семінари, конференції, форуми, брифінги,
веб-квести, інтегровані заняття, прес-конференції, ділові ігри тощо.
5

Проблемне навчання - це система розвитку студентів, поштовх до активного мислення та розкриття
потенційних здібностей. Сутність проблемних завдань полягає в наявності протиріч між знаннями, якими
володіє студент і новими фактами, для пояснення яких набутих знань вже не вистачає. Таке протиріччя і
створює проблемну ситуацію. Проблемність є обов’язковим елементом сучасних занять географії. У
географії найкраще підлягають проблемному викладу ті явища та процеси, які треба розкрити у
причинно-наслідковому зв’язку і зародженні їх існування. Проблемне навчання є передумовою
формування ключових компетентностей, зокрема уміння орієнтуватися в будь-якій ситуації та
самостійно знаходити шляхи розв'язання назрілої проблеми.
Одним із важливих кроків на шляху оволодіння як ключовими, так і предметними компетентностями
є проектна діяльність у контексті вивчення певної теми, підсумковим етапом якої є підготовка звіту у
вигляді презентації результатів дослідження. Участь у проектній діяльності сприяє формуванню
ключових компетентностей: комунікативної, соціальної, інформаційної тощо. Використання методу
проектів створює соціально-педагогічні умови, сприятливі для позитивних змін у знаннях, навичках і
вчинках студентів, їхньому ставленні до соціальних явищ, загальненим наслідком цього процесу стає
усвідомлення та прийняття особистих життєвих перспектив, можливого місця й ролі в житті суспільства,
визначення своїх покликань, формування життєвого проекту.
Метод метаплану – це спосіб ведення дискусії, який дає можливість візуально зобразити її перебіг та
містить у собі елементи мозкової атаки, аналізу ситуацій, ділової гри. Первинне його призначення –
ділове планування. Коли ознайомлюю з даним способом ведення дискусії студентів, то підкреслюю, що
його (власне сам метод) доцільно також використовувати у майбутній професійній діяльності, зокрема
у діловому плануванні, при пошуку шляхів оптимізації роботи бізнес-структур, конкретних виробництв.
В процесі пізнавально-пошукової діяльності створюється плакат під назвою метаплан. Схема створення
плакату: на ватмані А-1 вверху записується тема дискусії, зліва - «Як є зараз» (який сучасний стан
даної проблеми); посередині – «Як повинно бути? До чого ми прагнемо?» Справа - «Чому не є так, як
повинно бути?» Нижче записують висновки, які розділюють на дві позиції - те, що від нас залежить і те,
що не залежить від нас. Переваги методу: виробляється колективне рішення, висновки, зроблені
учасниками, є результатом пізнавально-пошукової діяльності всіх і кожного зокрема.
Веб-квест - проблемне пізнавальне завдання з елементами рольової гри, формат заняття з орієнтацією на
розвиток пізнавальної, дослідницької діяльності студентів. Така форма проведення заняття передбачає чітко
окреслену структуру, обов’язково створення пам’ятки, чітких критеріїв оцінювання. Веб-квест повинен містити:
- вступ, в якому обов'язково вказуються завдання та терміни проведення роботи;
- посилання на ресурси Інтернет-мережі, в яких містяться необхідні для веб-квесту матеріали;
-поетапний опис процесу виконання завдань з поясненням принципів обробки інформації;
-шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування
отриманих результатів і навичок;
- опис критеріїв оцінювання квесту.
Метод «Веб-квест», який доцільно використовувати при вивченні географії регіонів і країн світу для
розвитку таких компетентностей:використання ІКТ для вирішення професійних завдань; навики роботи
в команді; уміння знаходити декілька способів рішень проблемної ситуації.
Використовуючи широкий спектр інноваційних методів і прийомів навчальної діяльності, ми тим самим
забезпечуємо реалізацію принципу практичної спрямованості навчання. Формуючи інформаційну
компетентність, слід пропонувати студентам роботу як з підручником, так і з альтернативними джерелами
інформації; заохочувати до використання додаткової інформації; навчати усвідомлено «згортати інформацію»,
складаючи план, тези, конспект тощо, стимулювати критичне осмислення та оцінювання інформації.
Наступною вимогою до сучасного заняття є проведення рефлексії. Рефлексія - це процес
усвідомлення людиною своєї діяльності, її результатів. На кожному занятті варто виділити хоча б
декілька хвилин, щоб провести невелике опитування: чи отримали Ви на занятті знання, вміння і навички,
які знадобляться Вам у житті? Де саме, в яких випадках? Чи досягли ми поставленої мети? Чи виконали
поставлені завдання? Що Вам найбільше сподобалося? Що викликало труднощі?
В умовах компетентнісного підходу відбуваються зміни в оцінюванні навчальних досягнень студентів.
Важливим у сучасній школі є самооцінювання – невід’ємне уміння сучасної людини в процесі пізнання і
самопізнання та альтернативний спосіб оцінки досягнень студентів. На думку вчених, людина стає
компетентною тоді, коли у неї формується вміння самостійно оцінювати свою діяльність і її результати.
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Рекомендована система оцінювання XXI століття: самооцінювання -50%; взаємооцінювання - 30%;
оцінювання, яке здійснює викладач чи керівник - 20% .
Географічні компетентності особистості є важливими в сучасному глобалізованому світі, оскільки
дозволяють формувати комплексний погляд на світ, визначати просторові зв’язки між його
компонентами, давати оцінку та висловлювати власне ставлення до проблем сьогодення. Реалізація
компетентнісно орієнтованого підходу до викладання географії забезпечить формування у студентів
критичного мислення, відповідальності, здатності до інновацій, постійного і безперервного навчання,
вміння ефективно працювати як самостійно,так і в команді, вміння оцінювати результати власної праці.
Література
1. Андреас Шлейхер. Найкращий клас у світі: як створити освітню систему 21-го століття /
Переклала з англ. Ганна Лелів. – Львів: Літопис, 2018. – 296 с.
2. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. Науково-методичний посібник / За
наук. ред., І. Г. Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005. -640.
3. Елвін Тоффлер. Третя хвиля / Перекладач: Андрій Євса, за редакцією Віктора Шовкуна. — Київ :
Видавничий дім «Всесвіт», 2000. — 480 с
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КАВКАЗ У ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСАХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У XVIII - XIX СТ.
Я вважаю, що питання геополітичних інтересів Російської імперії на Кавказі варте висвітлення, адже воно
посідало важливе місце у внутрішній політиці цієї держави. Також ці території були провідним питанням на
зовнішньополітичному просторі. Варто простежити напрямки, які спонукали до активних дій росіян в цьому
регіоні і якою була реакція інших країн щодо цього. Необхідно звернути увагу яку позицію мали імперські
самодержавці щодо цих територій і якими були їхні подальші дії на цьому геополітичному просторі.
По-перше, Кавказ є вигідним геополітичним регіоном. Це територія постійно була важливою для
різних державних утворень задовго до особливого зацікавлення нею Російською імперією. На цих землях
протягом багатьох століть проходили міграційні процеси. Це вигідний транзитний вузол, на якому
розташовується Малий Шовковий шлях і інші торговельні точки, що є джерелом доходу.
Також ці території були джерелом постійної загрози у зв’язку з набігами. Тому під час подальшого
просування на цих землях каспійські провінції виконували роль плацдарму і знижували загрозу наступу
на власне «російські території». За наказом Петра І генералом Татіщевим була створена кавказька
оборонна лінія, яка стала важливою воєнною базою.
Наступним важливим чинником є те, що з 1721 року Петро І, враховуючи новий статус імперії, розумів
важливість володіння цими землями і назвав їх «вікном в Азію». Ці території стали точкою дотику з найбільш
традиційним на той час противником Росії – Туреччиною. В свою чергу, не відставали від останньої
західноєвропейські країни, які теж мали певні інтереси щодо цього. Великобританія і Франція боялися за свої
колоніальні володіння і тому активно виступали проти нововведень на цих територіях. Перебуваючи у стані
війни з 1793 року, розуміли загрозу в торговельній і економічній сферах і тому активно виступали за
створення воєнної коаліції проти Російської імперії. Петро І також врахував, які переваги може отримати
держава від союзу християнських народів, які борються проти турецької експансії.
Починаючи з 1725 року і до середини ХVIII століття внутрішня ситуація в самій імперії залишалася
нестабільною. Імператриця Єлизавета більше орієнтувалась на Захід. Активно взяла ситуацію в свої руки
і зайнялась цим питанням Єкатерина ІІ. Прагнення реалізації «грецького проекту» змусили змінити вектор
дій зовнішньополітичних дій імперії. Особисту відповідальність за ці території мав нести князь
Потьомкін, що ще раз таки відображає важливість цього регіону.
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Реалізація військово-політичних інтересів була забезпечена підписанням Кючук-Кайнарджийського
договору, що передбачало приєднання майже 2500 км2 нових територій. А належність Кримського
ханства забезпечила можливість укріплення на Чорноморському узбережжі. Уже з другої половини XVIII
століття починається новий етап діяльності Російської імперії, який передбачав приєднання цих територій
і можливість ставити свої умови на міжнародній арені.
Здавалося б, найголовніші проблеми були вирішені, але перебування на престолі Павла І змінює
обстановку в регіоні абсолютно на новий лад. Укладення першого союзного договору з Туреччиною,
невдале відправлення військ для завоювання Індії кардинально змінили положення справ у регіоні.
Внутрішня боротьба за престол у Грузії, активізація антиросійської політики з боку інших держав, значно
похитнули міжнародний авторитет імперії.
Наступним важливим кроком стало приєднання територій Грузії до кордону Росії. Олександр І не
відразу прийняв це рішення, але воно стало доленосним для цих територій. Цей крок став каталізатором
процесу залучення нових земель, який супроводжувався серіями російсько-турецьких і російськоперських війн. Починаючи з 1803 року, були приєднані Імеретія, Мінгрелія, у 1810 році – Абхазія і Гурія,
останнім пунктом стала Аджарія у 1810 році.
Тепер перед Російською імперією постали нові виклики, адже потрібно було продовжувати воєнні дії
проти Ірану та Туреччини. Також необхідно було укріпитися в самій Грузії і активно виступати проти
набігів горців Дагестану і Чечні на цих територіях.
Також на цих територіях почалися активні внутрішні виступи, за що Кавказ навіть був названий
«азіатською Польщею». Варто також зазначити, що тепер імперія мали докладати активних зусиль, щоб
зберегти стабільну ситуацію у регіоні. Зважаючи на це, цей період став періодом промислових революцій
в Європі, в той час як Росія мала зосереджуватися виключно на військових подіях і не приділяла значну
увагу розвиткові інших сфер. Це призвело до кризи, яка, згодом показала себе вже під час подій Кримської
війни 1853 -1856 рр. Однак, з іншого боку, імперія змогла посісти провідну позицію в цьому регіоні і
скинула з політичної арени таких супротивників як Туреччина та Персія.
Отже, Кавказ був важливим геополітичним центром для Російської імперії, яка в XVIII – XIX зосередила
активні зусилля саме в цьому регіоні. Ці території були вигідним транзитним вузлом, які могли стати
джерелом значних прибутків. Також ці землі були плацдармом захисту від набігів , а встановлення влади на
Кавказі мало забезпечити можливість диктування вигідних умов на зовнішньополітичній арені. Однак,
складність полягала в тому, що імперія мусила постійно забезпечувати стабільну ситуацію в регіоні, що
негативно вплинуло на промисловий розвиток у російських володіннях. В цей час Великобританія і Франція
значно просунулися в цьому питанні й не боялися конкуренції зі сторони імператора. Росія, в той же час,
змогла відсунути з політичної арени двох інших супротивників – Туреччину і Персію.
Література:
1. Бочарников И.В. Кавказская політика России в Х – ХХ веках. – М.: Экон-информ, 2013., С.3 – 44.
2. Тишков В. А. Социално-политическая история Северного Кавказа // Российский Кавказ. Книга
для политиков / Под ред. В. А. Тишкова. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007., С. 31-38.
3. Туркав О.А. Северный Кавказ в орбите торговой политики России в XVIII – первой половине XIX
века // Культурная жизнь Юга России . – 2008. - №4 (29). – С. 142 – 144.
4. Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первуй трети ХІХ в. – М., 1960.
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завідувач відділу біохімії хмелю і пива та біотехнології
Інституту сільського господарства Полісся НААН України
АНТИБАКТЕРІЙНА АКТИВНІСТЬ ЕКСТРАКТУ ХМЕЛЮ СПИРТОВОГО
Актуальність теми. Спиртовий екстракт хмелю, як і будь який інший рослинний екстракт,
представляє собою досить складну та багатокомпонентну суміш. Серед відомих біологічно активних
речовин хмелю виділяють три групи: гірки кислоти, що є похідними ацилфлороглюцидів, зокрема αкислоти (гумулон, когумулон, адгумулон) і β-кислоти (лупулон та його похідні); ефірні масла;
пренілфлавоноїди, серед яких домінують ксангумулон та 8-преніларінгенін [1].
Біологічно активні субстанції рослинного походження користуються стабільним рівнем попиту в
фармацевтичній промисловості, особливо в галузі виробництва антимікробних препаратів, що постійно
потребує альтернативних варіантів у зв’язку з швидким розповсюдженням резистентності циркулюючих
мікроорганізмів до конвенційних засобів [1, 2].
Відомо також використання екстракту хмелю спиртового в фармацевтичних препаратах з
седативною, спазмолітичною, знеболювальною, сечогінною та ранозагоювальною дією.
Тому метою дослідження стало мікробіологічне обґрунтування застосування екстракту хмелю
спиртового в розробці протимікробних засобів.
Матеріали та методи. Протимікробну дію екстракту хмелю спиртового перевіряли методом дифузії в
агар (метод «колодязів») з визначенням діаметрів зон затримки росту мікроорганізмів на середовищі
Мюллера-Хинтона за допомогою стандартного набору тест-культур (S. aureus ATCC 25923, S. epidermidis
№ 16589, S. pneumoniae ATCC 49619, P. aeruginosa ATCC 27853, E. coli ATCC 25922). Мікробне
навантаження становило – 106 КУО/мл. Дослідження проводили у трьох повтореннях. Відсутність росту або
наявність зони затримки росту до 10 мм розцінювали як відсутність чутливості, 10 – 15 мм – як низька, 15 –
25 мм – як помірна і перевищення 25 мм – як висока чутливість мікроорганізму до випробуваної речовини.
Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням Microsoft Excel 2016. При оцінюванні
значень антибактерійної активності екстракту хмелю спиртового застосовували двохвибірковий t < 0,05.
Результати та їх обговорення. При дослідженні протимікробної активності екстракту хмелю
спиртового відмічався максимально виражений ефект (діаметр затримки росту 33,0 ± 0,4 мм) по
відношенню до грампозитивних мікроорганізмів (S. aureus, S. epidermidis, S. pneumoniae). Помірна
антибактерійна активність екстракту хмелю спиртового (діаметр затримки росту 22,8 мм ± 0,2 мм)
спостерігалася до грамнегативних мікроорганізмів.
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Висновок. Встановлено високий рівень антибактерійної активності екстракту хмелю спиртового
щодо грампозитивних бактерій і помірну активність до грамнегативних мікроорганізмів, що свідчить про
перспективність його застосування для розробки протимікробних засобів.
Література:
1. Проценко Л.В., Ляшенко М.І., Свірчевська О.В., Гринюк Т.П., Власенко А.С. Методологія
оцінювання хмелю і хмелепродуктів: монографія/ за ред. Л.В.Проценко. Житомир: Рута, 2020. 272 с.
2. Antibiotics and antimicrobial agents of plant origin in medical practice : monograph / Eloeva Z.V.,
Makarenko V.D., Kazmirchuk V.V., Ivannik V.Yu., Kazmirchuk Vl.V., Melnyk A.L., Moiseienko T.N.,
Nevmerzhytskyi V.V., Yakovenko D.V. Х.: ООО «Рlanet-print», 2020. – C. 206 – 209.
3. Luana Nionelli, Erica Pontonio, Marco Gobbetti, Carlo Giuseppe Rizzello Use of hop extract as
antifungal ingredient for bread making and selection of autochthonous resistant starters for sourdough fermentation
International Journal of Food Microbiology. 2018, Vol. 266, February 2 P.173-182
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активної субстанції в фармацевтичних композиціях з протимікробною дією. Винахідники: Казмірчук В.В.
та ін. Заявка а200907813; дата подання 24.07.2009. Дата публікації: 11.10.2010. Бюл.№19, 2010 р.
5. Stevens J. F. Chemistry and biology of hop flavonoids. / J. F. Stevens, C. L. Miranda, D. R. Buhler //
Journal American Society Brewing Chemists. 1998, 56., p. 136-145.
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Торыбаева А.С., Уразимбетова А.,
студенты факультета «Общей медицины»
Казахского Национального медицинского университета им. С.Д.Асфендиярова
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 У ДЕТЕЙ
В конце 2019 года в Ухане была выявлена форма новой коронавирусной инфекции (КВИ), которая
привела к эпидемии по всему Китаю, а затем распространилась на другие страны мира.Он быстро
распространился и 30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку
чрезвычайной ситуацией в области международного здравоохранения,в феврале назвав болезнь COVID-19.
11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19.[1] Коронавирусная инфекция у детей начала
регистрироваться с февраля 2020 года. 15 февраля 2020 года в Китае было объявлено 300 случаев КВИ у
детей, за исключением региона Хубэ, и зарегистрировано 490 подтвержденных случаев в городе Ухань. [2].
По данным ВОЗ, по состоянию на 13 апреля 2020 года COVID-19 составил 3,7% пациентов в возрасте
от 1 до 19 лет. В Китае и Испании дети до 18 лет составляли от 2,0 до 2,5%. В США из 149 тыс. человек с
подтвержденным COVID-19 1,7% были детьми в возрасте до 18 лет , из которых 29% нуждались в госпитализации.[3]
Всего с начала пандемии Covid-19 по статистике в Казахстане зарегистрировано 68 421 случаев с
подтвержденным диагнозом КВИ у детей. Из них в 2020 году зарегистрировано 7921 детей, в 2021 году
подтверждена инфекция Covid-19 у 61130 детей. В 2020-2021 гг. было зарегистрировано 350 случаев
среди новорожденных.У 1165 детей (1,7%) диагностирована ассоциированная пневмония Covid-19.[4]
Распространение инфекции Covid-19 среди детей обусловило необходимость определения ее
клинических особенностей, лабараторных и инструментальных показателей у детей.
Понимание особенностей клинического течения инфекции Covid-19 у детей в возрасте от 0 до 18 лет
имеет важное значение для проведения ранней диагностики и профилактики распространения
заболевания у детей. Целью исследования было определение течения инфекции Covid-19 в зависимости
от возрастных особенностей детей.
Электронный поиск литературы проводился в базе данных PubMed, Cochrane систематических
обзоров. Поиск был объявлен с февраля 2020 года по октябрь 2021 года, ограничиваясь русским и
английским языками. К систематическому обзору добавлены 5 систематических обзоров [4,5,6,7,8],
6 метаанализов [8,9,10,11,12,13,14].
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Результаты исследования показали, что у детей Covid-19 часто протекает легче и прогноз более
благоприятный.
Недостаточно доказательств для определения течения инфекции Covid-19 в зависимости от
возрастных особенностей детей. Возможность заражения Covid-19 не зависит от возраста и пола детей.
Нами были оценены клинические особенности течения инфекции Covid-19 на основе показателей
температуры, кашля, диареи, одышки, головной боли, миалгии, ринореи , рвоты у детей в возрасте от 0
до 18 лет. Тяжелая степень клинического течения отмечалась у детей в возрасте до 1 года, у которых
одышка определялась как наиболее частый симптом. Желудочно-кишечные симптомы, такие как понос,
рвота, часто встречались у детей старшего возраста. Наиболее распространенными симптомами,
характерными для детей всех возрастных групп, были лихорадка, кашель, рвота, диарея, боль в горле и
одышка. [4] Смертельные случаи среди детей случались редко.Чаще всего на развитие летального
состояния повлияло наличие у больного дополнительного заболевания. В заключение было установлено,
что Covid-19 чаще у детей протекает бессимптомно или в легком и среднем течении, чем у взрослых. Дети
младшего возраста и дети с дополнительными заболеваниями нуждаются в уходе.
Полученных исследований было недостаточно для определения течения инфекции Covid-19 в
соответствии с возрастными особенностями детей,поэтому необходимы еще дополнительные исследования.
Литература:
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2. Jiatong
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Liu COVID-19 epidemic: Disease characteristics in children
31.03.2020 https://doi.org/10.1002/jmv.25807
3. А.А. Старшинова, Е.А. Кушнарева, А.М. Малкова, И.Ф. Довгалюк, Д.А. Кудлай
Новая коронавирусная инфекция: особенности клинического течения, возможности диагностики,
лечения и профилактики инфекции у взрослых и детей.
4. Jun Yasuhara,et al, Clinical characteristics of COVID-19 in children: A systematic review, Pediatr
Pulmonol 2020 Oct; PMID: 32725955
5. Tiago H. de Souza, et al, Clinical manifestations of children with COVID-19: A systematic review,
Pediatr Pulmonol 2020 Aug, PMID: 32492251
6. Neha A Patel .Pediatric COVID-19: Systematic review of the literature. Am J Otolaryngol Sep-Oct 2020
PMID: 32531620
7. Latif Panahi, Marzieh Amiri, Somaye Pouy . Clinical Characteristics of COVID-19 Infection in
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9. Xiaojian Cui et al, A systematic review and meta-analysis of children with coronavirus disease 2019
(COVID-19), J Med Virol2021 Feb;93(2):1057-1069. PMID: 32761898
10. Vanessa Neef , Horst Buxmann et al, Characterization of neonates born to mothers with SARS-CoV-2
infection: Review and meta-analysis Pediatr Neonatol 2021 Jan; PMID: 33334687
11. Sujan Badal, Kalpana Thapa Bajgain et al, Prevalence, clinical characteristics, and outcomes of pediatric
COVID-19: A systematic review and meta-analysis, J Clin Virol 2021 Feb, PMID: 33348220
12. Nagham Toba et al, COVID‐19 under 19: A meta‐analysis, Pediatr Pulmonol. 2021 Feb, PMID: 33631060
13. Kai Qi, Weibiao Zeng, Miao Ye, Li Zheng, Chao Song, Sheng Hu et ai, Clinical, laboratory, and imaging features
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ ІНТЕНСИВНОСТІ КАРІЄСУ ЗУБІВ ЗІ
СТАНОМ ГІГІЄНИ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У 15-РІЧНИХ ПІДЛІТКІВ
Актуальність. Карієс зубів у дітей надалі залишається актуальною проблемою сьогодення, а його
профілактика є одним із пріоритетних напрямів світової стоматології [5]. За даними наукових досліджень,
провідна роль у виникненні та прогресуванні карієсу відводиться зубному нальоту [1,4]. Найбільш
широке використання в практичній та науковій діяльності отримав спрощений індекс гігієни ротової
порожнини OHI-S (Oral Hyhiene Index – Simlified, Green-Vermillion, 1964) з огляду на простоту виконання,
достатню інформативність [3]. Невід’ємною частиною будь-якого профілактичного комплексу лікування
захворювань твердих тканин зубів є правильний догляд за ротовою порожниною.
Мета дослідження – дослідити показник рівня інтенсивності карієсу (РІК); оцінити індекс гігієни
ОНІ-S; відстежити залежність між рівнем інтенсивності карієсу та станом гігієни ротової порожнини
обстежених 15-річних підлітків.
Матеріали і методи. Під час обстеження дітей віком 15 років у навчальних закладах ІваноФранківської області, які проживають в умовах йододефіциту, відібрано 168 осіб із карієсом постійних
зубів. Оцінювання ураження постійних зубів карієсом здійснювали шляхом визначення інтенсивності
карієсу за допомогою індексу КПВ, де К – постійний зуб, уражений карієсом, П – постійний зуб,
запломбований, В – постійний зуб, видалений з приводу ускладнень карієсу [6]. За значеннями КПВ
встановлювали рівень інтенсивності карієсу постійних зубів [2]. Стан гігієни ротової порожнини
оцінювали за допомогою спрощеного індексу гігієни за Green-Vermillion (ОНІ-S).
Результати досліджень та їх обговорення. У результаті проведених досліджень ми встановили, що
середнє КПВ постійних зубів серед оглянутих школярів сягало 5,45±0,20 зуба, що відповідало високому
рівню інтенсивності карієсу згідно з рекомендованою градацією ВООЗ.
Розрахунок РІК постійних зубів за значенням КПВ засвідчив, що низький рівень інтенсивності карієсу
виявлено у 22,02±3,20% від загальної кількості осіб уражених карієсом, середній рівень інтенсивності – у
39,29±3,77%, високий рівень – у 34,52±3,67% і дуже високий рівень інтенсивності – у 4,17±1,54%.
Аналіз результатів дослідження виявив задовільний рівень гігієни ротової порожнини серед
оглянутих 15-річних школярів, середнє значення індексу гігієни ОНІ-S становило 1,52±0,05 бали.
Порівняльна індексна оцінка гігієни ротової порожнини засвідчила наявність доброго рівня гігієни у
6,55±1,91% від загальної кількості обстежених, задовільного рівня – у 38,69±3,76%, незадовільного рівня – у
41,07±3,80%, поганого рівня – у 13,69±2,65%. Менше половини школярів (45,24±3,84%) із каріозним
ураженням зубів добре і задовільно доглядало за ротовою порожниною. Однак у переважної більшості
школярів (54,76±3,84%) встановлено незадовільний та поганий стан гігієни ротової порожнини.
Оцінювання рівня інтенсивності карієсу та стану гігієни ротової порожнини за індексом ОНІ-S
виявило залежність. Результати вивчення РІК зубів та якості гігієнічного догляду за ротовою порожниною
у обстежених дітей із карієсом зубів підсумовані та наведені графічно на рисунку 1.
Індекс гігієни ОНІ-S при низькому РІК становив 0,86±0,07 бали, при середньому РІК – 1,38±0,06 бали,
при високому РІК – 2,15±0,06 бали, при дуже високому РІК – 2,47±0,14 бали. У всіх групах дітей із
карієсом постійних зубів спостерігалася вірогідна відмінність показника ОНІ-S порівняно з дітьми з
низьким РІК (р˂0,05). У підлітків із низьким та середнім РІК переважав задовільний стан гігієни ротової
порожнини (відповідно 59,46±3,79% та 56,06±3,83%). Слід зауважити, що лише у цієї категорії обстежених ми
спостерігали добрий догляд за ротовою порожниною (відповідно 21,62±3,18% та 4,55±1,61%). Натомість у
школярів із високим та дуже високим РІК домінувала незадовільна гігієна ротової порожнини (відповідно
58,62±3,80% та 71,43±3,49%). Окрім того значна частка осіб із даних груп (відповідно 31,03±3,57% та
28,57±3,49%) погано доглядала за ротовою порожниною, на що вказував високий індекс ОНІ-S.
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Рис.1. Розподіл 15-річних підлітків Івано-Франківської області із різним рівнем інтенсивності
карієсу постійних зубів залежно від індексу гігієни, 2020 рік (%).
Незадовільний та поганий стан гігієни ротової порожнини у переважної більшості дітей свідчить про
необхідність санітарно-просвітницької роботи серед дитячого населення.
Висновок. У результаті проведених досліджень ми встановили, що зі збільшенням показника РІК у
дітей погіршується гігієнічний стан ротової порожнини відповідно до даних індексу OHI-S.
Незадовільний рівень гігієни порожнини рота, негативно впливаючи на зниження резистентності емалі,
відіграє значну роль у розвитку каріозного ураження твердих тканин зубів у дітей. Необхідно проводити
активну санітарно-освітню роботу зі школярами з питань профілактики карієсу, а також своєчасно
виявляти фактори ризику його розвитку.
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5. Sheiham A, Alexander D, Cohen L, Marinho V, Moysés S, Petersen PE, Spencer J, Watt RG, Weyant R. Global
oral health inequalities: task group—implementation and delivery of oral health strategies. Adv Dent Res. 2011;23:259–67.
6. de Souza, A.L., Leal, S.C., Bronkhorst, E.M. et al. Assessing caries status according to the CAST
instrument and WHO criterion in epidemiological studies. BMC Oral Health. 2014;26:119-30.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБОРІВ ШАВЛІЇ ЛІКАРСЬКОЇ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ
УКРАЇНИ
Вступ. Шавлія лікарська (Salvia officinalis ) - рослинна сировина, що має успішний досвід використання
в науковій та народній медицині. Найвищу біологічну активність має листя шавлії. Заготівля листя шавлії
проводиться влітку — під час бутонізації, а також на початку і в кінці цвітіння. Лікарська сировина містить
широкий спектр біологічно активних речовин – ефірні олії, флавоноїди, оксикоричні кислоти тощо.
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Завдяки різноманітному складу БАР шавлія володіє широким спектром біологічної дії. Шавлія має
сильні антисептичні властивості, зумовлені вмістом рослинного антибіотика сальвіну. Він сприяє
знищенню золотистого стафілокока та слідів його життєдіяльності. Виявляє високу протигрибкову
активність. Шавлія лікарська має протизапальну, кровоспинну, ранозагоювальну, в'яжучу дію. Зміцнює
епітелій, поліпшує роботу шлунково-кишкового тракту, дає невеликий спазмолітичний ефект. Тонізує
серцевий м'яз, нормалізує обмінні процеси в організмі, позитивно впливає на стан нервової та
кровотворної систем. Найбільш ефективна дія шавлії лікарської проявляється у поєднанні з іншими
рослинними компонентами. Доказана ефективність зборів що містять шавлію лікарську у комплексній
терапії гострих і хронічних захворювань (фарингітах , ларингітах , бронхітах, тощо.).
Мета. Виходячи з високої ефективності використання шавлії лікарської у вигляди
багатокомпонентних лікарських засобах метою нашої роботи було вивчення ринку багатокомпонентних
лікарських засобів рослинного походження зо містять шавлію лікарську , зокрема зборів що зареєстровані
на фармацевтичному ринку України.
Матеріали та методи дослідження. При проведення дослідження використовувався Державний
реєстр лікарських засобів України(актуальність баз на 17.11.2021).
Результати та їх обговорення. В результаті проведених досліджень було визначено що на
фармацевтичному ринку України зареєстровані наступні рослинні збори що у своєму складі маються
шавлію лікарську: “ЕЛЕКАСОЛ”(Виробник: Ліктрави), “БРОНХОФІТ” (Виробник: Наукововиробнича фармацевтична компанія "Ейм"), “ІНГАФІТОЛ-1” (Виробник: Ліктрави), “ГАСТРОФІТ”
(Науково-виробнича фармацевтична компанія "Ейм").
В результаті проведеного аналізу було визначено, що до складу зазначених зборів окрім шавлії
лікарської входить 18 рослинних компонентів. Найбільш поширеними серед них є квітки ромашки
лікарської (входить до складу 100% зборів) та квітки нагідок лікарських (входить до складу 75% зборів).
Менш вживаними компонентами є плоди бузини, корені алтею, листя м‘яти перцевої та корені солодки
(входять до складу 50% зборів). При цьому інші рослинні компоненти входять лише до складу одного збору:
Квітки цмину піщаного , квітки липи , коренів Аїру , коренів Оману , листя прутовидий евкаліпта , плоди
софори японської, плоди шипшини, причепи трави , трави чебрецю повзучого, трава звіробій.
При цьому слід зазначити, що на фармацевтичному ринку України представлено лише збори
вітчизняного виробництва.
Висновок. В результаті проведеного дослідження ми прийшли до висновку що на фармацевтичному
ринку України зареєстровано чотири лікарських збори з вмістом шавлії лікарської. Окрім шавлії
лікарської до складу зазначених зборів входить 18 рослинних компонентів, серед них найбільш
поширеними є квітки ромашки лікарська (входить до складу 100% зареєстрованих зборів) та квітки
нагідок лікарських (входить до складу 75% зборів).

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Тимощук С.М.,
бакалаврант, здобувач вищої освіти,
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
ЗАРОДЖЕННЯ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТИЧНОГО КІНО
Кіномистецтво – це галузь художньої творчості, сфера здійснення творчого пошуку та творчої
самореалізації особистості. Особливе зацікавлення викликає кіно, що звертається до сфери ідей, образів,
уявлень, мотивів. Українське поетичне кіно посідає особливе місце у світовому кіномистецтві завдяки
своїй зображальній вишуканості й міфологічності.
Українське поетичне кіно виникло на хвилі культурного пожвавлення 60-х років минулого століття і
було специфічним напрямом у кінематографі. Назва напряму належить польському кінокритикові Янушу
Газді. У 1970 році він писав: «… уже існує певний напрям, який можна окреслити назвою: українська
школа поетичного кіно. З його схилянням перед давньою народною традицією, захопленням фольклором.
З його прагненням піднести елементи фольклору і народних легенд до рангу узагальнень, зробити їх
формою вираження загальнолюдських драм. З його схильністю до документалізму деталей, але водночас
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до синтезу і пошуків метафоричного змісту. З його культом чудових предметів, в яких приховано людські
й національні драми. З його суворістю і жорстокістю, але водночас і ліризмом. З його естетичною
рафінованістю й вірою в силу образів фільму – в мистецтво мислячого образу» [1].
За класифікацією Л. Брюховецької, в коло українського поетичного кіно ввійшли чотирнадцять
фільмів, що створені впродовж 1964-1979 років. До них належать такі фільми, як «Тіні забутих предків»
Сергія Параджанова, «Криниця для спраглих», «Вечір на Івана Купала», «Білий птах з чорною ознакою»
Юрія Іллєнка, «Камінний хрест», «Захар Беркут» Леоніда Осики, «Вавилон ХХ» Івана Миколайчука та інші.
Польська дослідниця цього унікального мистецького явища у світовому кінематографі Йоанна
Левицька переконливо доводить його єдність з глибокими традиціями народного мистецтва і
світоглядними цінностями. Вона пише: «Про цей зв'язок, який є генеалогічним, свідчить уже сама назва
фільму, що відкриває поетичну школу – «Тіні забутих предків» [2, с. 99]. Ця кінострічка зобов’язана своїм
успіхом блискучому синтезу літературного першоджерела (за однойменною повістю М. Коцюбинського)
та режисерові Сергію Параджанову, операторові Юрію Іллєнку, художникові Георгію Якутовичу,
композиторові Мирославу Скорику, акторам Іванові Миколайчуку та Ларисі Кадочниковій.
Юрій Іллєнко згадував: «Не знаю, як йому (С. Параджанову) вдалося зібрати таку знімальну групу –
не просто однодумців, а людей, які воювали за ідею, за фільм, за майбутнє. Для мене, молодого тоді митця,
це був урок відкриття правди. Досі вважаю атмосферу, що панувала в групі Параджанова, єдино
нормальною. Тоді в мене склалося уявлення, як все ж таки робиться мистецтво, як народжується щось
зовсім невловиме, непередбачуване, те, що лишається за межею людських знань. Вплив цього фільму на
подальший розвиток українського кіно важко переоцінити. Фільм «Тіні забутих предків» не тільки
отримав 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях, а й став маніфестом цілого напряму,
який отримав назву «української поетичної школи».
Одна з особливостей цього кіно – людина, чиє життя зображено в контексті вічності, та світ природи,
який постає як об’єкт естетизації.
Іван Миколайчук, виконавець ролі Івана Палійчука у фільмі, говорив: «Мене вразило, що найбільш
напружені, найбільш емоційні епізоди могли розігратися без будь-яких слів, що природною,
«нефорсованою» пластикою можна передати найтонші і найневловиміші нюанси. І найбільше потрясіння –
крупний план, коли бачиш очі людини і в них читаєш все…».
Перша робота Юрія Іллєнка в якості режисера, «Криниця для спраглих» (1966 рік), була не просто
заборонена, а заборонена спеціальною постановою ЦК КПУ «за ідеологічні хиби». Цензорів вразила
картина українського села без зелених садочків, миловидних хаток та плес ставків – натомість зневоднене,
вилюдніле, з безіменними кладовищами, де діти не знаходять могили матері.
Друга режисерська стрічка – «Вечір на Івана Купала» (1968). В основі фільму, знятого за мотивами
творів Гоголя, лежить майже міфологічний сюжет – народна легенда: незаможний юнак Петро заради
одруження з коханою Пидоркою здобуває багатство нечесним шляхом – іде на змову з Басаврюком ціною
вбивства дитини, братика Пидорки. Проте скарб не приносить щастя: втрата пам'яті й часткове божевілля,
відсутність дітей, головна героїня йде до Києва на прощу – ось подальші події стрічки, які можна об'єднати
словом «спокута». Поступово трагедія однієї сім’ї виростає до трагедії цілої нації: за Пидоркою, що йде
на прощу, полюють і кочівники, і солдати Катерини II, i сам Басаврюк. Можливо, це інтерпретація причин
занепаду: нехтування моральністю, плата братською кров'ю заради особистого щастя й добробуту.
Можливо, осмислення в метафоричній формі причин довготривалого поневолення України. У своїх
роботах Юрій Іллєнко втілював та розвивав ідеї українського поетичного кіно, але незважаючи на
геніальність цих картин, вони були заборонені для показу.
Фільм «Білий птах з чорною відзнакою» з’явився в прокаті на початку 1970-х років, і доля цієї картини була
дуже непростою. Сценарій написаний Іваном Миколайчуком разом із Юрієм Іллєнком. Дія картини
відбувається впродовж 10 років: з 1937 по 1947 роки. Спочатку Буковина в складі румунської держави.
Румунізація, пригноблення і приниження українців. Про це не один епізод фільму. В основі «Білого птаха з
чорною ознакою» Юрія Іллєнка лежить притча, яка виводить локальну конкретну історію на вселенський
рівень. Це і є одна з особливостей українського поетичного кіно. Воно звернене до універсальних категорій і
промовляє універсальними поняттями людського буття. Власне, поетичне кіно було складним для сприйняття
не лише глядачів, а й політичних цензорів. Адже політичні цензори, особливо в ті часи, найбільше цінували
«понятливість», говорячи тодішньою термінологією. Кіно повинно бути зрозумілим, якщо вони чогось не
розуміли, то це призводило до неприємних для авторів ситуацій. «Білого птаха з чорною відзнакою» показують
у березні 1971 року перед делегатами XXIV з'їзду КПУ. Сам по собі факт показу означав довіру до фільму і
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визнання його ідеологічно правильним. У своїй третій режисерській роботі Юрій Іллєнко досліджує трагедію
бідної української родини Дзвонарів, яка живе в Карпатах неподалік від румунського кордону у важкі часи війни
та терору (1937-1947 рр.). Четверо братів грають у сільському ансамблі, проте боротьба між українцяминаціоналістами, прибічниками нацистів та прибічниками радянської влади забирає одного учасника гурту за
іншим: Петро приєднується до Червоної армії, Орест – до УПА, а Богдан лишається вдома. Однак долі братів
переплітаються і в коханні, і в боротьбі. Попри цензурні обмеження, накладені на Іллєнка, фільм вражає глядача
потужною режисурою і блискучою акторською грою.
Отже, українське поетичне кіно – це кіно, у якому панує художній образний світ, побудований на
метафорах, гіперболах, алюзіях. Українське поетичне кіно посідає особливе місце у світовому
кіномистецтві завдяки своїй зображальній вишуканості й міфологічності у фільмах Сергія Параджанова,
Юрія Іллєнка, Івана Миколайчука.
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ОП «Педагогіка та адміністрування освіти»
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Інноваційні зміни, що відбулися на початку XXI століття, призвели до радикальних змін у традиційній
системі освіти в епоху інформації та глобалізації. Це сприяло диверсифікації освітніх систем і появі безлічі
освітніх маршрутів у змісті стратегії розвитку освіти. У зв'язку з цим відбувається переосмислення
індивідуальної ролі вчителя в галузі виховання і освіти. У новій системі питання про професійну
підготовку вчителів та зміст педагогічної освіти ставиться по-новому. Особистість викладача, його
професійна компетентність, соціальна зрілість і духовне багатство сприяють підвищенню якості та
ефективності навчального процесу у вузі. Однак в умовах модернізації сфери освіти існують деякі
протиріччя між фундаментальними особливостями системи педагогічної освіти у формуванні
особистості, що розвивається і відносно неефективним використанням процесу проектування змісту
педагогічної освіти на сучасному етапі реконструкції всього суспільства в освітньому просторі. Також
необхідно вивчити потенціал освітнього простору. Сьогодні педагогічна освіта в освітньому просторі є
системоутворюючим фактором нової освітньої моделі і дозволяє розглядати формування професійної та
особистісної компетентності вчителя в контексті етнокультурних особливостей регіону [7, с.18].
Педагогічна культура вчителя забезпечує володіння необхідним набором знань і умінь, які
визначають формування його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, особистості вчителя, як
носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної свідомості. Педагогічна культура має свої специфічні
особливості: ставлення до дітей, педагогічної діяльності, до самого себе як до цінності; передача
соціокультурного досвіду учням через керівництво культурними нормами в освітній діяльності;
використання інноваційних форм, методів, технологій навчання і виховання студентів; критичне
ставлення до них і творче перетворення освітньої діяльності [1-3].
Аналіз наукової літератури показав, що педагогічна культура розглядається як частина людської
культури (Є.В. Бондаревська); інтегральна якість особистості вчителя, яка проектує його загальну
культуру на професію, синтез високого професіоналізму і внутрішніх властивостей особистості вчителя,
володіння методами навчання і наявність культурно-творчих навичок (Н.Е. Воробйова); певний спектр
ціннісних відносин до освіти і дитини, який об'єктивно і практично реалізується в освітньому процесі
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(Н.Б. Крилова); сукупність інтелектуальної, моральної, естетичної, емоційної та вербальної культур,
основою якої є загальна культура вчителів (В.О. Сухомлинський) [4, с.58].
Визнання пріоритетної значущості розвитку освіти для цивілізації, окремої держави, суспільства,
кожної людини на сьогоднішній день можна вважати загальноприйнятим фактом, підтвердження якому
знаходиться в різних законодавчих актах і програмних документах, а також в наукових публікаціях (Б.С.
Дершунської, Ю.В. Сенько., В.О. Сластенін, Е.Н. Шиянов та ін,). Разом з тим сферу освіти оголошують
«зоною гуманітарного лиха» (Ю.В. Сенько), в колі численних проблем даної сфери знаходиться і
формування культури педагогічного спілкуання. На уповільнення розвитку освітньої сфери в порівнянні
зі світовим рівнем також вказують автори Л. Ведмедь, Е.В. Калінкін, В.О. Якунін та ін. [5, с.129]
Розробка окремих питань розвитку професійної педагогічної освіти виконана в дослідженнях,
спрямованих па вивчення професіоналізму і компетентності (Ю.В. Варданян, І.А. Зязюн, Н.В. Кузьміна,
А.К. Маркова, А.В. Мудрик, К.М. Романов та ін.); професійних і особистісних якостей і здібностей
(Ю.К. Бабанський, Ф.Н. Гопоболін, І.О. Зимова, Н.В. Кузьміна та ін.). Необхідно зауважити, що останнім
часом значно активізувалося дослідження питань підготовки педагога-предметника вченимиметодистами (Л.В. Ассуірова, А.Д. Дейкіна, Н.Д. Десяєва, Т.К. Донська, Н.В. Кузнєцова, О.А. Лебедєва,
Л.М. Ліннікова та ін.) [6, с.193].
Як показує вивчення наукової літератури, а також спостереження за практикою роботи викладачів
ЗВО, підготовка фахівців не завжди відповідає зазначеним вимогам. Дослідженню недоліків такої
підготовки присвячені роботи О.В. Бурляєвої, І.В Гришняєвої, Л.І. Зорило, Л.Ф. Самборенко,
Н.М. Соколюк та ін.. Однак лише в дослідженні І.В. Гришняєвої розкриваються питання формування
комунікативної культури у майбутнього викладача ЗВО. Разом з тим практика роботи у вузі показує, що
при досить високому рівні теоретичної підготовки у студентів і початківців педагогів значно відстає
практична готовність до здійснення навчального спілкування. Однією з причин зазначеного недоліку, на
наш погляд, можна вважати несформовану комунікативну культуру майбутнього педагога, зокрема,
професійних комунікативних умінь, необхідних для ефективної реалізації процесу спілкування.
Таким чином, існує об'єктивне протиріччя між високим рівнем вимог до комунікативної культури
педагога і реальним рівнем професійної комунікативної підготовки випускників.
Мета - дослідити педагогічні умови формування культури педагогічного спілкування майбутнього
викладача закладу вищої освіти.
У процесі проведення дослідно-експериментальної роботи вирішувалися завдання поставлені на початку
написання дослідницької роботи. Культура педагогічного спілкування майбутніх викладачів ЗВО сформується
ефективно, якщо: освітній процес забезпечує оволодіння студентами основ комунікативної компетенції у вузі
та закріплює її у професійній педагогічній діяльності; у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів
комунікативній культурі відводиться провідна роль; технологія становлення культури педагогічного
спілкування вибудовується поетапно, відповідно до професійного становлення майбутніх викладачів.
Розвиток комунікативної компетенції у студентів виявлявся за допомогою наступних критеріїв:
наявність у студентів потреби встановлювати відносини співпраці в процесі спілкування; присутність у
студентів потреби проявляти співпереживання і співчуття по відношенню до учня; наявність у студентів,
що беруть участь в експерименті потреби надавати допомогу, турботу і підтримку учням; усвідомлення
значущості індивідуальності у кожного студента; прийняття і практичне застосування норм етики в
процесі педагогічної взаємодії; розуміння необхідності застосування комунікативних навичок у
практичній діяльності; адекватний самоконтроль і самооцінка комунікативних актів.
Рівні розвитку комунікативної компетенції умовно поділялися на три категорії: високий, середній, низький.
Дані констатуючого етапу експерименту показали переважання середнього та низького рівнів
розвитку культури педагогічного спілкування у студентів психолого-педагогічного напряму підготовки,
що на думку фахівців є недостатнім для ефективної майбутньої педагогічної діяльності.
Формуючий етап експерименту включав комплекс спеціально розроблених заходів, що дозволяють
включити студентів в різноманітні види діяльності, що дозволяють розвинути їх культуру педагогічного
спілкування. У процесі проведення згаданого комплексу заходів були застосовані наступні методи:
дискусія, пояснення, ігровий метод, метод кейс-стаді, комунікативні тренінги. Перераховані методи, що
входять в комплекс заходів, дозволили також сформувати у студентів гуманно-ціннісне ставлення до
підлеглих, а також розуміння унікальності особистості кожної людини, що позитивно позначається на
процесі оволодіння системою педагогічних знань, комунікативних умінь і навичок. Отримані навички
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сприяють оптимізації процесів комунікативного впливу майбутніх педагогів.
Повторна діагностика на стадії контрольного експерименту показала наявність більш високого рівня
розвитку комунікативної компетенції у студентів з експериментальної групи. Дані контрольного
експерименту дають можливість зробити висновок про ефективність розробленого комплексу заходів.
Відповідно до чого варто відзначити, що запропоновані педагогічні умови розвитку культури педагогічного
спілкування у майбутніх педагогів сприяють розвитку таких компонентів комунікативної компетенції як
мотиваційного, аксіологічного, операційно-діяльнісного та інформаційно-змістовного, а також сприяють
розвитку готовності майбутніх педагогів до гуманістично спрямованої взаємодії з студентами.
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Вірченко Н.М.,
вихователь першої категорії
Сумське вище професійне училище будівництва і дизайну
СПІВПРАЦЯ ВИХОВАТЕЛЯ ТА БАТЬКІВ: МОДЕРНІЗОВАНІ ПІДХОДИ ТА
СУЧАСНІ ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ.
«Сім’я - перше джерело, з якого починається
велика річка почуттів і переконань».
В.О.Сухомлинський

Родинне виховання – перша природна і постійно діюча ланка виховання. Без докорінного поліпшення
родинного виховання заклад освіти не зможе домогтися значних змін у подальшому розвитку
підростаючих поколінь. Саме у сім’ї закладається духовна основа особистості, її мораль, самобутність,
глибокі людські почуття, любов до матері та батька, бабусі та дідуся, роду і народу, пошани до рідної
мови, історії, культури тощо. Навчальний заклад має все це зберегти і стати спільником сім’ї у розв’язанні
важливих завдань виховання особистості [5; с.34].
У цьому контексті особливо актуальними стають теоретичні розробки і практичний досвід видатного
педагога Василя Олександровича Сухомлинського, який розглядав проблему єдності в роботі закладів і
сім’ї та їх вплив на духовно-моральний, розумовий, громадсько-патріотичний, фізичний розвиток
особистості. Педагог вважав, що проблема закладно-сімейного виховання – одна з найактуальніших
проблем, над якою необхідно працювати педагогам і батькам у теоретичному та практичному плані.
Правильно оцінюючи тенденції розвитку сучасної освіти, він дійшов висновку, що «подальший розвиток
суспільного виховання не може відбуватися без більш активної і безпосередньої участі сім’ї, батьків. Мова
йде не про епізодичну допомогу навчальному закладу з боку сім’ї, а про комплекс спільних
цілеспрямованих дій на особистість, про те, щоб виховання дітей становило важливий громадський
обов’язок сім’ї, було виконанням їх обов’язку перед суспільством» [9, с. 41].
Контакт з батьками як взаємодія може бути встановлений лише за умови, що обидва суб'єкти
усвідомлюють: тільки спільними зусиллями можна створити умови для розвитку та виховання дитини,
допомогти їй у набутті необхідного соціального досвіду. Визначальна умова взаємодії цих двох суб'єктів 18

батьків і педагога – вичерпне уявлення про зміст виховної діяльності один одного. Отже, педагог має знати,
з якої сім'ї прийшла в заклад кожна дитина, яка структура цієї сім'ї, у якому стані перебуває сучасна
українська родина і які тенденції зумовлюють її розвиток. Це зробить взаємодію педагога та батьків учнів
більш конкретною, осмисленою, результативною.
Виховання дітей у сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Духовний вплив
батьківського дому на формування особистості створюється завдяки щирій материнській ласці, любові
батька, домашньому теплу, піклуванню, затишку і захисту, родинній злагоді. Батьки і вчителі повинні
стати партнерами, активними співучасникам процесу виховання учнів [1; с.27].
Як ніхто краще про дитину зможуть розповісти його батьки. У тлумачному словнику української
мови дається таке поняття слова «батьки». Батьки - це батько і мати (по відношенню до своїх дітей).
Батьки і педагоги - дві найпотужніші сили в процесі становлення особистості кожної людини, роль яких
неможливо перебільшити. В обох сторін є свої переваги, свої достоїнства, своя специфіка [2; с.25-27].
Ефективність виховного впливу на учнів значною мірою залежить від встановлення правильного
контакту з батьками. Перше знайомство вихователя з рідними відбувається під час поселення учнів до
гуртожитку. Ознайомлення з побутовими умовами, підписання Угоди на проживання – це перші кроки
співпраці вихователя і батьків.
Завдання вихователя - порозумітися з батьками, знайти в них підтримку, бажання співпрацювати у
вихованні їхніх дітей, вирішенні проблем, конфліктних ситуацій, які можуть виникнути під час
проживання в гуртожитку [2, с. 150].
У процесі сімейного спілкування передається життєвий досвід старших поколінь, рівень культури
почуттів та поведінки. «Вплив сім’ї на дитину настільки специфічний, що йому просто неможливо
підібрати еквівалент; сім’я найближче підходить до об’єкту виховання, може безпосередньо на нього
впливати, оскільки наділена для цього величезними потенційними можливостями [2; с.148].
Вивчаючи особові справи дітей, створюється банк даних про батьків. Відомості про склад сім’ї, соціальний
статус, сферу трудової діяльності, освіту батьків дають можливість правильно спланувати виховний процес з
дитиною та роботу з батьками. До обов’язку батьків входить любити та належно виховувати своїх дітей; дбати
про них, ввести в самостійне життя, давши відповідну професію та можливу матеріальну допомогу. Діти, в свою
чергу, повинні любити й поважати батьків, прислуховуватися до їхніх порад.
Форми роботи вихователя з батьками - це способи організації спільної діяльності та спілкування.
Традиційні форми роботи з батьками:
• батьківські збори;
• загальногрупові конференції;
• індивідуальні бесіди;
• відвідування на дому [10, с. 304].
Індивідуальні бесіди з батьками відбуваються як за ініціативою вихователя, так і за ініціативою
батьків шляхом зустрічей, телефонних розмов. Спілкування дає можливість ознайомити батьків з
культурою поведінки їхньої дитини, дисципліною, з проблемами, у вирішенні яких необхідно об’єднання
зусиль вихователя та батьків. Співпраця допомагає запобігти правопорушенням, попередити недоліки у
вихованні учнів. Значна увага приділяється неблагополучним сім’ям. Проводяться заходи по роботі з
дітьми, яким не вистачає тепла в таких родинах. Спостереження, аналіз, посилена увага, роз’яснювальна
робота – це частина щоденного спілкування з такими учнями. Теми бесід: «Батьки і діти, як знайти спільну
мову»; «Вчимося взаєморозумінню»; «Жити по совісті. Це як?».
У гуртожитку проживають також діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Для
формування дієвих відносин з опікунами проводяться бесіди, на яких вирішуються важливі питання
виховання цієї категорії учнів. Залучається соціальний педагог для вирішення кризових ситуацій.
Досвід виховної роботи показує: дисципліна, поведінка, спосіб життя мешканців гуртожитку
залежить від атмосфери у сім’ї. Якщо дитина поважає своїх батьків, виконує їхні вимоги й прислухається
до їхніх порад, це означає, що батьки в родині мають авторитет, займають міцну педагогічну позицію.
Тому, взаємодія вихователя та батьків допомагає формувати в учнів морально-духовні якості, виховувати
справжніх громадян України.
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1. Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. – К.: Радянська школа, 1979. – Т. 5. – С. 410-414.
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Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу
ВІДБІР НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ
При виборі змісту навчального матеріалу для дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» необхідно враховувати специфічні особливості цієї дисципліни у структурі всього
освітнього процесу в коледжі, стратегічну мету навчання, а також мету та завдання, визначені для кожного
рівня навчання іноземної мови у фаховому навчальному закладі.
Стратегічна мета навчання іноземної мови полягає у формуванні іншомовної компетентності
(комплексу компетенцій) студента, сформованість якої виражається не тільки у здатності здійснювати
різні види мовленнєвої діяльності (читання, письмо, говоріння), а й у мотиваційній готовності та здатності
використовувати отримані знання у практичній діяльності.
Кінцевою навчальною метою будь-якого студента є набуття знань з обраної спеціальності, тому
основною мотивацією до вивчення іноземної мови у студентів є отримання нової для них інформації у
галузі майбутньої професійної діяльності. Специфіка дисципліни «Іноземна мова (за професійним
спрямуванням)» у фаховому коледжі у зв'язку з цим визначається такими особливостями:
- тісний взаємозв'язок із профілюючими спеціальними дисциплінами;
- наявність у відібраному мовному матеріалі інформації, необхідної для майбутньої професійної
діяльності студента;
- розширення професійної компетенції студента.
Виходячи з цих особливостей, курс «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» набуває
характеру професійно орієнтованого курсу.
Наведені вище специфічні особливості зумовлюють відбір навчального матеріалу. Найбільш
відповідальним моментом на цьому етапі є необхідність знайти та науково обґрунтувати принципи та
критерії, якими необхідно керуватися при відборі змісту навчання.
Велике значення набуває відбір та моделювання навчальних текстів, їх смислова цілісність та
комунікативна завершеність.
Текст, як свідчить аналіз варіантів компонентного складу змісту навчання, представлених у роботах
Г.В.Рогова, І.Л. Бім, це один із основних компонентів змісту навчання іноземної мови [1, 8]. Його
основними функціями, які є принципово важливими для формування іншомовної компетентності, є:
- комунікативна функція, що реалізується у властивості тексту як найважливішої форми людського
спілкування, інформаційної взаємодії, повідомлення;
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- когнітивна функція, яка полягає у властивості тексту бути найважливішим засобом створення
нового знання читача, а також способом формування його нових уявлень, понять, суджень;
- акумулятивна функція, що реалізується у властивості тексту бути основною суспільно значущою
формою відображення оточення людини, тобто формою існування суспільно-історичного досвіду,
збереження знань про традиції культури, історії народу [4].
У сучасній науково-методичній літературі під час вирішення проблеми раціонального відбору
текстового матеріалу висуваються різні принципи. Їх аналіз дозволив виділити такі принципи під час
відбору текстового матеріалу для навчання професійно орієнтованому читанню:
- професійна значущість;
- автентичність;
- інформативність;
- функціональність;
- доступність.
Розглянемо виділені принципи докладніше.
Принцип професійної значущості реалізується у відборі текстів, які враховують прагматичні потреби
та інтереси студентів. У зв'язку з цим, відбираючи тексти за фахом, потрібно враховувати той факт, що
студента, насамперед, цікавитиме інформація, яка має "споживчу цінність" (термін В.І. Соловйова).
Згідно з сучасними дослідженнями, спрямованими на відбір текстів, принцип автентичності є одним
з основних принципів відбору навчального матеріалу та передбачає включення національно-культурного
компонента до змісту навчання.
Поняття "автентичність" не має однозначного тлумачення. Одні вчені вважають, що "автентичний"
означає оригінальний, що продукується носієм мови [2, 6, 7]. Інші дослідники, які займаються цією
проблемою, вважають, що автентичні матеріали можуть піддаватися методичній обробці певною мірою,
наприклад, скорочення або полегшення, якщо це не порушує їхньої автентичності та достовірності [1].
Принцип інформативності передбачає, що кожен окремий текст несе нову інформацію з певної теми
у порівнянні з попередньою. Це дозволяє говорити про те, що у студентів після читання кожного тексту
відбуватиметься зміна рівня компетентності.
Принцип функціональності передбачає відповідність характеру та способу викладу інформації в
тексті у вигляді планованої роботи з ним, типу читання. Залежно від кінцевого результату читання може
виступати у чотирьох видах: вивчаюче, ознайомлювальне, інформаційно-пошукове, оглядове читання.
Принцип доступності змісту навчального матеріалу відображає необхідність врахування вікових та
інтелектуальних особливостей студентів, для яких відбирається матеріал, неприпустимість його
надмірної ускладненості, коли оволодіння матеріалом, що вивчається, може виявитися непосильним.
Основними критеріями при відборі та організації навчального матеріалу для професійно орієнтованого
курсу іноземної мови є методичні та лінгвістичні критерії. До методичних критеріїв належать:
- відображення професійної спрямованості;
- актуальність, новизна інформації, що міститься у навчальному матеріалі;
- відповідність рівня складності змісту реальним можливостям студентів;
- відповідність обсягу змісту, відведеному на вивчення матеріалу, часові.
Основними лінгвістичними критеріями є:
- частота використання лінгвістичного явища у мовленні;
- системна цінність (значущість) явища у мові.
Орієнтиром для підбору та послідовності реалізації навчального матеріалу має бути логіка
предметно-понятійної сфери спеціалізації студентів. Добре, якщо це робиться узгоджено з викладачами
провідних спеціальних дисциплін. Така співпраця дає велику впевненість викладачам іноземної мови та
дозволяє їм легше включати навчання іноземної мови у систему підготовки фахівців.
Таким чином, відбір змісту навчання іноземної мови обумовлений низкою специфічних особливостей
цієї дисципліни у структурі всього процесу навчання у фаховому коледжі. Враховуючи ці особливості,
визначено принципи та критерії відбору мовного навчального матеріалу для дисципліни «Іноземна мова
(за професійним спрямуванням)».
Література:
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ
Штучний інтелект дозволяє комп’ютерам навчатися на власному досвіді – обробляти великий обсяг
даних і віднаходити закономірності; адаптуватися до заданих параметрів і виконувати ті завдання, які раніше
були під силу лише людині. У більшості випадків використання штучного інтелекту – від комп’ютерних
шахістів до безпілотних автомобілів – важлива можливість глибокого навчання і обробки природної мови.
Великі перспективи використання штучного інтелекту звичайно є і у системі вищої освіти України.
Недоброзичливці іноді говорять – а раптом у штучного інтелекту з’явиться щось на зразок особистості,
оскільки він рахує і думає швидше людини, а отже – може вийти з-під контролю. Оптимісти вважають, що
штучний інтелект не матиме свідомості, тому треба просто навчитися ефективно його використовувати.
До 2016 року машини були успішно запрограмовані, щоб перемогти людей у тих іграх, де є певні
правила та стратегії. Наприклад, шахи. Усе змінилося в березні 2016 року, коли AlphaGo AI від Google
переміг чемпіона Лі Се-Дола у грі Go. На відміну від шахів, успіх у Go менше базується на розумінні
чітких стратегій, а більше на інтелекті, судженнях та інтуїції.
Останні прориви, де відзначився штучний інтелект – розпізнавання розмовної мови, діагностика в
радіології та офтальмології, моніторинг енергоефективності великих центрів обробки даних та виявлення
закономірностей у генетиці. Його перспективі досить широкі і у використанні у вищій школі.
Вважаю, що, наприклад, рутину з навчання у вищій школі треба поступово забирати і передавати її
розумним помічникам – тобто штучному інтелекту. Можна починати з управління закладом вищої освіти
як фізичним простором. Це може бути моніторинг енергоспоживання, контроль безпеки. Є системи, які
за рухом, положенням тіла можуть розпізнавати людей, які готуються вчинити протиправні дії.
Ще одним аспектом розвитку штучного інтелекту у вищій освіті може стати створення
індивідуальних специфічних траєкторій для навчання кожного студента. Для цього слід враховувати
бажання, запити, інтереси студентів з одного боку. А з іншого – що може запропонувати університет,
система вищої освіти загалом. Тоді скласти це в зрозумілий та зручний для всіх графік.
Також оцінку результатів навчання і визначення сфер для покращення можна проводити за рухом
очей – чи вперше бачить студент текст, скільки часу концентрується на завданні. Можна озброїти центри
оцінювання такими програмами зі штучного інтелекту, або зневілювати людський фактор.
Уже є технологія у вигляді чат-бот платформ в інших країнах, які можна використати для ефективнішого
управління вітчизняним закладом вищої освіти і побудови освітньої траєкторії. Вона може бути доповнена
системою управління закладом вищої освіти. Згодом у кожного студента може бути свій освітній асистент – на
кшталт Siri. Такий собі постійний кіберпомічник. Однак при цьому важливо, щоб базові функції були закладені
так, щоб студент сам вчився, а не запитував відповіді у помічника зі штучним інтелектом.
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Вища освіта може стати способом адаптації до майбутнього. Тобто містком до невизначеного
майбутнього. Якщо ми зможемо поєднати дослідницьку діяльність, освіту і штучний інтелект, то
отримуємо нову якість вищої освіти здобувачів.
Зараз потрібно навчати інакше, щоб підготувати студентів до життя світі нових професій. Потрібно
змінити філософію навчання – від заучування інформації до пошуків сенсів у масивах даних. До кожного
студента викладачі мають підходити як до майбутнього винахідника і новатора. Проте без перегляду
освітніх стандартів і програм це зробити неможливо.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ БАЛТО-ЧОРНОМОРСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА
ДЕРЖАВ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
Для кожної держави важливо налагодити ефективні міждержавні зв’язки, зважаючи на геополітичне
розташування. Саме цей фактор є основою стратегічно планів більшості розвинених країн. Для України дане
питання в контексті конфлікту із Росією ще більше набуло актуальності. Впродовж багатьох століть наші
території знаходилися між Заходом і Сходом. Відповідно, розвиток завжди залежав від балансу цих сил. В
новітній історії ми намагалися спершу віднайти рівновагу між російським та європейським напрямком.
Проте від 2014 року стало очевидним, що вибір є необхідним, але саме відтоді ситуація ускладнилася
питанням конфлікту з РФ на Сході України та окупацією Криму. Законодавчо було закріплено курс на
євроінтеграцію. Проте завжди будуть євроскептики, які будуть дискутувати із критиками співпраці із Росією.
Основним аргументом критиків європейської співпраці є те, що ЄС зараз більше зосереджений на вирішенні
внутрішніх питань, як-от проблема локдаунів або проблема верховенства права ЄС в контексті польського
питання. Тож Західна Європа віддаляється через першочергові питання. А от із РФ ситуація ще більш
зрозуміла, адже з однієї сторони, триває війна із цією державою, а з іншої перед нами загрози в інших сферах,
зокрема в енергетичній — «Північний потік-2». Саме тому необхідно завжди шукати альтернативи. Таким
шляхом для України є розвиток Балто-чорноморського інтеграційного напрямку.
Ідея створення Балто-чорноморського союзу чи розвитку цієї осі має історичне підґрунтя, а
відповідно є виправданим кроком. Ще від початку становлення нашої державності, тобто від часів
Київської Русі, ключовим сприятливим моментом був розвиток торгівельного шляху «із варяг у греки», а
вже потім об’єднання держав регіону у Велике князівство Литовське та Річ Посполиту. Це означає, що
об’єднання в Балто-чорноморський союз сучасних держав даного регіону є абсолютно природнім та
стратегічним. Не дивно, що з початку становлення незалежності України відбувалися відповідні зустрічі,
як-от у 1999 році відбулася конференція «Балто-Чорноморське співробітництво: до інтегрованої Європи
ХХІ ст. без розподільчих ліній». Усе це сприяло створенню нових міжнародних організацій у регіоні,
таких як ГУАМ, Організація чорноморської економічної співпраці (ОЧЕС), Співдружність
демократичного
вибору,
які
розширювали
Балто-Чорноморський
регіон
каспійським,
середземноморським та адріатичним просторами. Сьогодні питання такої співпраці, як ніколи, актуальне.
Для Західної Європи країни Балто-чорноморського регіони такі, як: Україна, Польща, Литва, Латвія,
Естонія, Словаччина, Білорусь і Молдова, це найчастіше джерело сировини та дешевої робочої сили. В
той час, як від Росії перебувають, як мінімум, в енергетичній залежності.
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Геополітичне розташування часто критикують через те, що ми, наче між двох світів. Проте є свої вигоди
бути між Заходом та Сходом, і тут необхідно проявити лідерство та знайти нову точку опори в балансі сил, а
саме створення Балто-чорноморського союз. Очевидно, що нас об’єднують одні загрози, зокрема окупація
Криму стала ще одним підтвердженням, що Росія не може мирно співіснувати з колишніми республіками СРСР
в даному регіоні. Тому коли ми говоримо про Балто-чорноморський союз, то він має не лише економічні
переваги. Звичайно, що така інтеграція буде сприяти розвитку держав. Для України варто розглядати цей вектор,
адже з 2014 року наш ринок перебуває у стані трансформації і переходу від російського ринку як ключового
партнера до європейського ринку, на який в свою чергу не так легко вийти через стандарти та квотування. Саме
Балто-чорноморська співпраця тут могла б відкрити нові перспективи. Не менш важлива співпраця у військовополітичній сфері. Питання безпеки, зважаючи на ситуацію в України є одним із найважливіших. Щодо
політичної співпраці, то це виграшна коаліція на міжнародній арені. Це вже частково проявилося під час
голосування за повернення Росії в ПАРЄ, коли країни даного регіону не підтримали це голосування. Також у
протистоянні активним загарбницьким діям РФ варто використати певну її конкуренція з Туреччиною. Попри
те, що центрально-східній Європі потрібно стати активним міжнародним гравцем, є й загроза різних поглядів,
зокрема у питанні лояльності до РФ. Щодо України, то в період небезпеки побудови єдиного поясу та шляху
«Лісабон-Владивосток» та активного будівництва «Північного Потоку-2» перспектива поширення впливу на
два моря — неабияка перевага у ефективній протидії РФ.
Актуальність питання створення такого інтеграційного об’єднання у 2021 році є ще більше на порядку
денному в Україні. І це не лише в розрізі конфлікту на Сході. Від літа 2020 року актуальним є питання Білорусі,
починаючи від масових протестів у Мінську та до питання російського впливу та відвертого поглинання
Білорусі. Недивно, що цьогоріч міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в нас є 5-7 років для
побудови Балто-чорноморської осі до фактичного такого поглинання. Саме в зв’язку із білоруськими
протестами було створено Люблінський трикутник та відновлено розмови про поглиблення співпраці в регіоні.
Якщо бути більш об’єктивним, то участь України у цьому новому форматі могла б бути більш продуктивною.
Саме наша держава має потенціал стати лідером такого формату, враховуючи нашу позицію в світі стосовно
РФ, а також географічне розташування. Така нерішучість призводить до того, що процес побудови відбувається
значно повільніше. Наприклад, трійка Балтійських країн вже активно співпрацюють та організовують щорічні
з’їзди. Тобто потенціал, але виглядає, що лідер у вигляді України ще не готовий.
У 2021 році було сформовано за указом президента «Стратегію зовнішньополітичної діяльності
України». Дана стратегія охоплює розвиток в даному напрямку, зокрема важливим здобутком є створення
нові альянси у Балто-Чорноморському регіоні задля зміцнення безпеки. Окрім вище згаданого
люблінського формату, сюди варто віднести Асоційоване тріо з Грузією та Молдовою та українськотурецьку “Квадригу”. Саме в цих форматах ми більше проявляємо більше ініціативи. До того ж,
відбувається стратегічне залучення США як глобального лідера то співпраці із Люблінським
трикутником. Фактично, Україна нарешті налагоджує співпрацю із країнами-сусідами задля виходу на
лідерський рівень, а саме цього не вистачало минулого року. Щодо пріоритетних сфер, то було названо
такі напрямки: міцні економічні зв’язки та торгівля, енергетична безпека, інтегровані транспортні
коридори, спільні військові та безпекові альянси, протидія пропаганді та кіберзагрозам, розвиток
міжлюдських контактів. Позиція України зараз значно активніша, а основним аргументом за
консолідацію є значна військова присутність Росії у Чорному морі. Тож такого роду загроза здатна
пришвидшити процес єднання. До того ж, для розвитку цього процесу сприятливим є момент створення
«Кримської платформи», що означає ще більше привернення уваги до питання.
З іншої сторони, станом на 2021 рік складно говорити про якусь визначеність у питання побудови Балточорноморської осі. Досі не можна говорити про чіткі межі та кількість учасників. Дана концепція має тенденцію
до розширення та охоплює такі країни, як: Україна, Латвія, Литва Естонія, Білорусь(зараз невизначено через
політичну ситуацію в країні), Туреччина, Грузія, Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина, Румунія, Болгарія, а
ще ймовірне розширення у сторону Боснії і Герцеговини, Македонії, Сербії, Словенії, Хорватії та Чорногорії.
Існують дрібні об’єднання між державами вже зараз, і до того ж різноманітні концепції стосовно єдиного
угруповання. Тобто варто створити єдине стратегічне бачення. Не менш важлива проблема це складність
побудови цілей в межах регіону саме часткову розпорошеність поглядів та різне бачення.
Отже, Балто-чорноморська співпраця більше не віддалена мрія, а цілковито можлива концепція, яка є
включена до зовнішньополітичної стратегії України. Ситуація на Сході України, білоруське питання, як ніяк
активізували переговорні процеси в регіоні та зробили можливим подальше об’єднання станом на 2021 рік.
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Зважаючи на негативні аспекти даного питання, можемо стверджувати, що Україні з рядом прогресивних
країн Балто-чорноморського регіону потрібно розробити єдину стратегію розвитку ініціативи, і тільки тоді
переходити до її імплементації в наступні 5-7 років. Загалом, створення такої інтеграції зараз має стати
стратегічно важливим питанням та залишатися в інфопросторі. За рахунок цього ми зможемо реалізувати
політику добросусідства та пришвидшити необхідні нам євроінтеграційні процеси.
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Болотіна Я.А.
ОСОБЛИВОСТІ КОПІНГ ПОВЕДІНКИ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ
ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ
В даний час в психології активно досліджується емоційний інтелект особистості. До нього зазвичай
відносять здатність розуміти емоції, мотиви, бажання свої та інших людей. Вважається, що люди з більш
високим рівнем емоційного інтелекту більш успішні, так як вміють правильно оцінити і використовувати
навколишню їх обстановку.
Вивчення сутності психологічної адаптації особистості та природи копінг-поведінки було і залишається
одним з найактуальніших напрямів наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних психологів. Над
дослідженнями окремих аспектів зазначеної проблематики працювали такі вчені, як: А. Адлер, Г. Айзенк,
Ю. А. Александровський, Б. Г. Ананьєв, Г. М. Андреєва, Г. О. Балл, А. Бандура, В. О. Бодров, Л. Г. Дика,
Р. Лазарус, О. М. Леонтьєв, В. О. Лефтеров, С. Д. Максименко, А. Маслоу, В. О. Моляко, А. А. Налчаджян,
В. І. Осьодло, В. А. Петровський, Ж. Піаже, К. Роджерс, Н. В. Родіна, С. Л. Рубінштейн, В. О. Татенко,
О. В. Тімченко, Т. М. Титаренко тощо.
Навчальна діяльність студентів насичена стресогенним факторами, пов'язаними зі своєчасною
підготовкою до занять, контролю знань з боку викладачів, екзаменаційною сесією, а також другорядними
факторами, безпосередньо не пов'язаними з навчанням. Обізнаність студентів про свій емоційний стан,
вміння керувати своїми емоціями, здатність мотивувати себе в ситуації невизначеності, а також перевагу
конструктивних копінг-стратегій у важких ситуаціях є важливими передумовами формування
стресостійкості та розробці ефективних шляхів вирішення проблеми.
Недостатнє висвітлення у вітчизняній психологічній літературі питань копінг-поведінки в контексті
зв'язку з емоційним інтелектом зумовило вибір теми «Особливості копінг поведінки у студентів з різним
рівнем емоційного інтелекту».
Для дослідження особливостей копінг-поведінки у студентів з різним рівнем емоційного інтелекту
було проведено емпіричне дослідження. Об’єкт дослідження було обрано копінг-поведінку студентів.
Предмет дослідження: копінг-поведінка студентів з різним рівнем емоційного інтелекту. Мета: Визначити
і дослідно-пошуковим шляхом перевірити взаємозв’язок різних видів копінг-поведінки у студентів з
різним рівнем емоційного інтелекту.
З обраної мети, об’єкта та предмета дослідження було сформовано наступну гіпотезу:
1. Студенти з розвиненою здатністю розпізнавати і контролювати свої емоції використовують більш
конструктивні копінг-стратегії поведінки;
Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі філологічного факультету Донецького
Національного Універстету імені Василя Стуса. У ньому взяли участь 128 студентів віком від 17 до 22
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років усіх курсів та спеціальностей в межах філологічного факультету Емпіричне дослідження
інтелектуально-емоційного компонента у структурі копінг-поведінки рятувальника у межах практики,
протягом 6-ти тижнів. Експериментальний цикл був розподілений на послідовні етапи, кожен з яких
присвячувався вирішенню конкретної частини загальної задачі і ставав базою для подальших досліджень.
Їх було три: підготовчий, констатувальний та теоретико-узагальнюючий.
У межах підготовчогоетапу було проведено постановку наукової проблеми та проаналізовано стан її
розв’язання у науково-теоретичній літературі, окреслено підходи щодо її емпіричного вирішення,
визначені основні методологічні принципи дослідження, сформульована робоча гіпотеза.
Констатувальний етап включав у себе підбір методик та експериментальне дослідження питань, які
постають у науковій роботі. Організація емпіричного дослідження полягала у визначенні часу й порядку
його проведення, в обґрунтуванні вибірки досліджуваних, методів, а також у підборі надійних та валідних
психодіагностичних методик, релевантних предметові дослідження.
Вибір конкретних психодіагностичних методик визначався необхідністю дослідження особливостей
інтелектуального та емоційного ресурсів, захисних автоматизмів та усвідомлених копінг-стратегій.
Відповідно, були підібрані дві групи психодіагностичних методик, призначених для вивчення вказаних
параметрів. Було обрано наступні методики:
1. Опитувальник «ЭмИн» («Эмоциональный интеллект») Д. Люсина
2. Методика «Індикатор стратегій подолання стресу (The Coping Strategy Indication, CSI) Дж.
Амірхана. адаптація М. Сирота, В. Ялтонський : стратегія «вирішення проблем», стратегія «пошук
соціальної підтримки», стратегія «уникнення проблем».
3. Опитувальник «Копинг-стратегии» Лазаруса.
4. Методика діагностики копінг-поведінки в стресових ситуаціях (С.Норман, Д.Ф.Ендлер, Д.А.Джеймс,
М.И.Паркер; адаптований варіанкт Т.А.Крюковоиї)
5. Опитувальник «Індекс життєвого стилю» (Life Style Index)
За результатами діагностики рівня емоційного інтелекту серед студенства за методикою Д. Люсіна
сформувалися 3 групи осіб з різним рівнем емоційного інтелекту. У першу групу увійшли 37 (28,7%) студентів
з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту, до другої групи – 56 (43,9%) особи із середнім рівнем розвитку
емоційного інтелекту, до третьої групи – 35 (27,4%) опитаних з низьким рівнем емоційного інтелекту.
За резульатами методики «Індикатор стратегій подолання стресу (The Coping Strategy Indication, CSI)
Дж. Амірхана. адаптація М. Сирота, В. Ялтонський було виявлено наступні результати. Для групи осіб з
високим рівнем розвитку емоційного інтелекту властиві стратегія пошуку вирішення проблем (27 осіб з
високими показниками), стратегія пошуку соціальної підтримки (18 осіб з високими показниками), стратегія
уникнення (7 осіб з високими показниками). Тобто переважна більшість групи (83%) використовують
адаптивні стратегії поведінки, що можна віднести до конструктивного способу подолання стресу.
Для групи осіб з середнім рівнем розвитку емоційного інтелекту властиві стратегія пошуку вирішення
проблем (34 особи з високими показниками), стратегія пошуку соціальної підтримки (21 особа з високими
показниками), стратегія уникнення (12 осіб з високими показниками). Тобто переважна більшість групи,
так само як і в групі №1, використовують адаптивні стратегії поведінки, що можна віднести до
конструктивного способу подолання стресу.
Для групи осіб з низьким рівнем розвитку емоційного інтелекту властиві стратегія пошуку вирішення
проблем (14 осіб з високими показниками), стратегія пошуку соціальної підтримки (27 осіб з високими
показниками), стратегія уникнення (18 осіб з високими показниками). Тобто переважна більшість групи
(65%) використовують дезадаптивні стратегії поведінки, що можна віднести до деструктивного способу
подолання стресу.
Результати опитування за допомогою методики Лазаруса показали, що студенти групи №1 з високим
рівнем емоціного інтелекту переважно обирають конструктивні варіанти копінг-поведінки, такі як
самоконтроль (51%), визнання власної відповідальності (40,5%) та планування вирішення проблеми (46%).
Студенти групи №2 з середнім рівнем емоційного інтелекту обирають наступні страдегії поведінки у
стресових ситуаціях: конфронтація (37,5%), визнання власної відповідальності (43%), планування
вирішення проблеми (48%). Дані результати схожі на результати першої групи, але у респондентів з
середнім рівнем емоційного інтелекту спостерігаються завищені результати за такими субшкалами
дезадаптивної копінг поведінки як «дистанціювання» та «конфронтація».
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У студентів групи №3 з низьким рівнем емоційного інтелекту спостерігаються такі стратегії поведінки
як «втеча-уникнення» (48,6%) та «конфронтація» (42,8%) та дистанціювання (37,1%). З цього слідує, що
респонденти з низьким рівнем емоційного інтелекту обирають дезадаптивні форми копінг-поведінки.
За результатами оцінювання копінг-поведінки за методикою«Діагностика копінг-поведінки в
стресових ситуаціях» у груп студентів з різним рівнем емоційного інтелекту, у респондентів з високим
рівнем ЕІ провідною стратегією є «Копінг орієнтований на вирішення задачі» відповідно до попередніх
методик. У групі №2 провідною копінг-стратегією є «Соціальна підтримка», у студентів третьої групи
основною стратегією поведінки є «соціальна підтримка», а також «копінг орієнтований на емоції».
При розподіленні результатів діагностики за методикою «Індекс життєвого стилю» (Life Style Index)
за групами, було виявлено, що у осіб з високим рівнем емоційного інтелекту у більшому спостерігається
такий механізм захисту як інтелектуалізація та компенсація. У групи з середнім рівнем емоційного
інтелекту в більшості проявляються проекція, інтелектуалізація, та витіснення в дещо меньшій мірі як
форми захисного механізму. У осіб з низьким рівнем емоційного інтелекту було виявлено такі мехіанізми
захисту як витіснення та заміщення.
Тож за результатами проведеної діагностичної роботи, можна стверджувати, що гіпотеза «Студенти
з розвиненою здатністю розпізнавати і контролювати свої емоції використовують більш конструктивні
копінг-стратегії поведінки» підтвердилась.
Для розвитку емоційного інтелекту студенствва було розроблено треніг, його описано в додатку Ж.
Він включав у себе вправи на розуміння власного Я, емоцій учасників, а також рефлексію. Крім того
тренінг містить в собі елементи арт-терапії.
Перспективами подвльшого дослідження можуть стати розширена діагностика інших варіацій
взаємозалежностей характеристик особистості, що впливають на копінг-поведінку. А також проведення
формуючого експерименту з використанням тренінгових програм на розвиток емоційного інтелекту та
формування конструктивних типів копінг-поведфнки.
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Гелунець А.А.,
студентка 2 курсу СО «Магістр» Спеціальності 053 “Психологія”
Донецького Національного Університету ім. В.Стуса
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ У МОЛОДІ З РІЗНИМ
ЛОКУС-КОНТРОЛЕМ
Психодіагностика феноменів тілесності є перспективним напрямом наукових розробок. Зростання інтересу
до цієї проблематики не є випадковим, оскільки сучасні наукові погляди характеризуються ставленням людини,
як психосоматичної цілісності. Критеріями соціального прогресу суспільства все частіше розглядаються: рівень
27

здоров'я, активне довголіття і реалізація людської індивідуальності. Але теоретичному обґрунтуванню та
емпіричний розробці проблематики тілесності, механізмам функціонування, особливостям становлення,
формування та діагностики феноменів тілесності приділяється недостатньо уваги в дослідженнях з
психології. Зазвичай у сучасній психології досліджуються окремі аспекти схеми тіла, образа фізичного Я
і самосприйняття та віддзеркалення певних аспектів почуттів, установок, уявлень, але відсутні методики
психодіагностики регуляції тілесного, зокрема тілесного локусу контролю.
Категорія «локус контролю» було введене у психологію Дж. Роттером, згідно з визначенням якого,
актуальними є два судження. Люди різняться за типом локалізації контролю над значущими для себе
подіями і поділяються на екстернальний та інтернальний типи. У першому випадку людина вважає, що
події, що відбуваються з нею, є результатом дії зовнішніх сил — випадку, інших людей і т. п. У другому
випадку людина інтерпретує значимі події як результат своєї власної діяльності. Будь-якій людині
властива певна позиція на континуумі, що тягнеться від екстернального до інтернального типу. Локус
контролю, характерний для індивіда, універсальний по відношенню до будь-яких типів подій і ситуацій,
з якими йому доводиться стикатися. Один і той же тип контролю характеризує поведінку цієї особи у разі
невдач і у сфері досягнень, причому це в рівній мірі торкається різних сфер соціального життя.
На суб’єктивний локус контролю в аспекті тілесності звертають нашу увагу Т.Д. Василенко, А.В. Селин
та Ф.Ю. Мангушев. Вони виділяють важливість смислових аспектів тілесного досвіду хронічного
соматичного захворювання, вказують на первинність виникнення факту захворювання у тілесних
відчуттях, що сприяють захворюванню та сигналізують людині про його виникнення, включаючи
механізми когнітивної переробки, так відбувається визначення тілесних відчуттів з яких формується
симптом хвороби. На думку авторів, у такому випадку саме рефлексивність забезпечує самоконтроль
поведінки людини й важливу роль у процесі осмислення відіграє більша вираженість інтернальності чи
екстернальності локусу контролю.
Брак самоконтролю поведінки при виникненні психосоматичних хвороб можемо зустріти й в інших
дослідженнях. Так, звернувши увагу на такий різновид психосоматичних захворювань як ожиріння, варто
відмітити експериментальне дослідження А.В. Сидорова щодо стилів харчової поведінки при аліментарному
ожирінні. Так, автором виявлений прямий кореляційний зв'язок між змінною «екстернальний стиль
харчування», змінною «імпульсивність» і зворотний зв'язок змінної «екстернальний стиль харчування» зі
змінною «чинник Q3 (контроль бажань)» опитувальника Р.Кеттелла. На думку А.В.Сидорова екстернальний
стиль харчової поведінки пов’язаний з підвищеною чутливістю до зовнішніх стимулів споживання їжі, вони
набирають низькі оцінки за чинником «самоконтроль поведінки», що вказує на слабку волю і поганий
самоконтроль (особливо над бажаннями) і високі оцінки за шкалою імпульсивності.
Т.Д. Василенко, А.В. Селин та Ф.Ю. Мангушев (2016) пояснюють це наступним чином: людина
усвідомлює що хвора, визначає своє ставлення до цього факту і розуміє, які наслідки це може нести для
неї. Хворий концентрується на факті захворювання, усуваючи на задній план усі інші сфери стосунків і
діяльності, що може відбитися на смисловій сфері у вигляді зниження загальної усвідомленості життя,
негативної оцінки як актуальної ситуації, так і пройденого життєвого шляху. Таким чином, відбувається
процес взаємодії пов'язаного з виникненням захворювання тілесного досвіду і смислового компонента
особистості. Дані що їм вдалося отримати при вивченні локалізації контролю свідчать про переважання
екстернального рівня суб’єктивного контролю в групах із соматичними захворюваннями.
Так, хворі більшою мірою покладають відповідальність за свій стан на дії інших людей, в даному
випадку лікарів. Низькі показники за параметрами «Локус контролю-Я» в групах з ішемічною хворобою
серця, діабетом, бронхіальною астмою та хронічними захворюваннями демонструють переважання
уявлення про себе як про особу, не здатну повною мірою контролювати своє життя відповідно до своїх цілей
і уявлення про її сенс, а тіло сприймається як перешкода. Автори доходять висновку, що дезадаптивний
взаємозв'язок тілесності і смислового аспекту особистості обумовлений блокуванням процесів рефлексії і
підвищенням екстерналізації рівня локусу контролю (Василенко, Селин, Мангушев). Отже, авторами
порушено розуміння загального локусу контролю при аналізі смислового аспекту соматичних хвороб.
На відміну від них, М. Сандомірський оперує дифеніцією локусу тілесного контролю. Так, за аналогією до
розуміння Дж. Роттером локусу контролю, М. Сандомірський говорить про локус тілесного контролю, під
котрим розуміє локалізацію тілесних відчуттів з якими зв’язується усвідомлення власного психоемоційного
стану і контроль емоцій, а також ступінь цього самоконтролю. Область тіла, з якою найбільшою мірою пов'язана
наша довільна і особливо мимовільна тілесна увага, себто «епіцентр» кінестетичних відчуттів на думку
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М. Сандомірського, може переміщатися по серединній лінії тіла, переважно по передній поверхні тулуба.
Переміщення фокусу уваги/усвідомлення по цій осі в напрямі від голови до ніг відповідає зростанню міри
самоконтролю, емоційної стійкості, «приземленості» і практичності, іноді навіть зайвій поглиненості
життєвими реаліями. Переміщення в зворотьому напрямку — натхненню і осяянню, польоту думки і творчої
фантазії, але в той же час і більшій емоційній лабільності і чутливості. Тим самим переміщення «локусу
усвідомлення» тіла вниз (нижня частина тулуба, ноги) відповідає більшій опорі на власні сили, будучи тілесним
аналогом внутрішнього локусу контролю (інтернальності). Переміщення ж його вгору — орієнтації на зовнішні
авторитети, аналогічно зовнішньому локусу контролю (екстернальності). У контексті нашого дослідження
виявилася цікавою думка М. Сандомірського щодо наявності локусу контролю при розгляді тілесності, проте
на наше переконання мова моє йти не про локалізацію в розумінні розміщення, а про спрямованість ставлення
до власної тілесності що спричинює чи позбавляє психосоматичних розладів.
Отже, існуючі уявлення про зв’язок локусу контролю із патернами психологічних рис, поведінки та
тілесності особистості дозволяють говорити про значущу роль рівня інтернальності тілесного у структурі
локусу контролю особистості у психосоматичних розладах та проявах феноменів нормального
функціонування організму. Якість психотерапевтичного процесу при соматичних та психосоматичних
розладах напряму залежить від ефективності постановки психологічного діагнозу. Таким чином, назріла
нестача якісного психодіагностичного інструментарію із заявленої проблематики.
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РОЛЬ ФІРМОВОГО СТИЛЮ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ
В умовах становлення ринкових відносин та різкого розширення контактів із закордонними партнерами,
підприємці всіх видів діяльності гостро усвідомлюють необхідність створення фірмового "образу". Тож,
актуальною темою є розгляд фірмового стилю, як елементу самоідентифікації бренду в рекламних компаніях.
Метою роботи є аналіз поняття фірмового стилю, виокремлення головних функцій та розгляд
основних компонентів обраного терміну.
Фірмовий стиль - поняття, запроваджене теоретиками реклами. За кордоном використовуються також
терміни "координація дизайну", "проектування зовнішнього вигляду підприємства", "система ідентифікації".
Фірмовий стиль - це сукупність образотворчих, візуальних та інформаційних засобів, графічних
елементів, за допомогою яких компанія підкреслює свою індивідуальність. Це невіддільна частина іміджу
організації, що дозволяє сформувати у відвідувача позитивний образ фірми, що сприяє зміцненню іміджу
та підвищення рівня впізнаваності бренду, а відповідно – збільшенню продажів.
Під фірмовим стилем розуміється образ компанії, який дозволяє виділити її серед величезної кількості
конкурентів. В якості потужних рекламних інструментів, здатних зробити компанію відомою, виступають
неповторність, унікальність та емоційна виразність образу компанії.
Корпоративна символіка, як один із найбільш дієвих рекламних інструментів, може розповісти
покупцям про діяльність, амбіції і плани компанії. Своєю чергою логотип, фірмові кольори та інші
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елементи стилю організації допомагають формувати конкретний образ в масах, тем самим, полегшуючи
процес просування товарів і послуг на ринку [1].
Фірмовому стилю компанії належить ряд важливих функцій (див. табл.1).
Таблиця 1
Функції фірмового стилю
Назва функції
Ідентифікуюча
Іміджева
Диференціююча
Рекламна

Коротка характеристика
Побачивши один раз один з елементів фірмового стилю бренду на певному товарі, споживач
зможе знову його впізнати і на інших.
Фірмовий стиль дозволяє швидко створити позитивний імідж бренду у свідомості цільової
аудиторії. Чим більше стиль відповідає перевагам споживачів, тим кращий імідж компанії.
Фірмовий стиль допомагає виділити бренд з безлічі представлених аналогічних.
Елементи фірмового стилю є маркетинговими інструментами. Крім того, наявність фірмового
стилю побічно викликає враження продукції високої якості.

Більшість рекламних компаній різного ступеня використовують поліграфічні матеріали як від
листівок і візитних карток, так і до мобільних телефонів з відмінними знаками компанії. До поліграфії
також можна віднести декорування автопарку компанії та тиражування об'єктів зовнішньої реклами.
Можна сказати, що подібна реклама має досить широкий спектр використання.
Наявність в організації якісної і привабливої рекламної поліграфії може в рази збільшити її
популярність, тим самим, високий рівень конкурентоспроможності та стійкості на ринку. Якісна
поліграфія виступає в ролі візитної карточки організації, є носіям її фірмового стилю. Вона має
величезний вплив на те, як компанія позиціонується для потенційних партнерів, конкурентів і споживачів.
Багато експертів розглядають фірмовий стиль як особливий вид маркетингових комунікацій. Під ним
розуміється набір графічних, кольорових, словесних та інших постійних елементів, які забезпечують
смислове та візуальне єдине товариство, послуги внутрішнього та зовнішнього оформлення компанії, а
також всієї інформації від неї [2].
Завдяки використанню єдиного фірмового стилю організація може зробити свою рекламну кампанію
більш цілісною. Як наслідок, фірма скорочує витрати і підвищую свою впізнаваність у суспільстві [2].
У систему фірмового стилю входять наступні елементи:
- товарний знак;
- логотип;
- фірмовий блок;
- слоган;
- корпоративна кольористика;
- комплект шрифтів компанії;
- корпоративний герой;
- обличчя фірми тощо [3].
У світовій практиці виділяють два способи розробки власного фірмового стилю: одночасно з виходом
на ринок нової фірми, товару чи послуг; в міру накалення необхідного обсягу засобів і закріплення стійких
направлень діяльності фірми.
Однак, бажано приділяти увагу розробці фірмового стилю ще на етапі створення компанії,
наприклад: при реєстрації товарного знаку. До того ж фірмовий стиль надає компанії певні переваги, які
можуть облегшити просування продукту чи послуги на ринку:
а) фірмовий стиль допомагає покупцям орієнтуватися в величезному потоці інформації;
б) підвищує ступінь ефективності рекламної кампанії;
в) дає можливість вивести товари на ринок з найменшими витратами;
г) забезпечує необхідну цілісність всієї реклами та інших засобів маркетингових комунікацій організації;
г) формує корпоративний дух серед працівників фірми, тим самим об'єднує їх, виробляючи почуття
причетності до загальної справи, підвищуючи рівень мотивації.
Таким чином, у висновку можна сказати, що фірмовий стиль грає ключову роль в формуванні
сприятливого іміджу компанії, що позитивним чином дається взнаки на загальному рівні
конкурентоспроможності та стабільності компанії на ринку. Це достатньо широке поняття, що не
обмежується поліграфічними продуктами. Правильно сформований фірмовий стиль є одним з елементів
запоруки успіху компанії.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ УКРАЇНИ ВИСОКОЯКІСНИМ
ДОСТУПНИМ ХАРЧУВАННЯМ - ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Забезпечення новонароджених громадян сучасними якісними та безпечними адаптованими
молочними сумішами за доступними цінами є пріоритетом Національної Безпеки України. Особливо це
стосується продуктів для хворих дітей та дитячого ентерального (клінічного) харчування.
До сьогоднішнього дня, всі питання регулювання ринку дитячого харчування, включаючи забезпечення
безпеки та якості виробленого в країні та імпортованого дитячого харчування, визначався окремим законом.
Закон України «Про дитяче харчування» було ухвалено у 2006 році. Його становище у багатьох випадках
вже застаріло, і є такими, що суперечать новому законодавству України у сфері безпеки та якості харчових
продуктів і такими, що не відповідають вимогам законодавства Європейського Союзу, а саме вимогам:
1) Регламенту (ЄС) № 609/2013 Європейського Парламенту та Ради від 12 червня 2013 року «Про
харчові продукти, призначені для дітей грудного віку та дітей раннього віку, харчові продукти для
контролю ваги» (далі – Регламент № 609/2013);
2) Делегованого Регламенту Комісії (ЄС) № 2016/127 від 25 вересня 2015 року, який доповнює
Регламент (ЄС) № 609/2013 Європейського парламенту та Ради щодо специфічних вимог до складу та
інформації щодо дитячих сумішей початкових (стартових) та дитячих подальшого годування, а також
щодо вимог до інформації щодо харчування дітей грудного віку та дітей раннього віку (далі – Регламент
№ 2016/127).[1]
Наразі до Державної Ради внесен проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо приведення законодавства України у сфері дитячого харчування у відповідність до
вимог законодавства ЄС» (далі – проект Закону) розроблено з метою приведення законодавства України
у сфері виробництва та обороту дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС, а саме,
у відповідність до вимог:
1) Регламенту №609/2013;
2) Регламенту №2016/127.
Відходячи від практики вертикального регулювання та впроваджуючи європейський підхід, який
полягає у горизонтальному регулюванні, пропонується здійснити приведення законодавства України у
сфері виробництва та обігу дитячого харчування у відповідність до вимог законодавства ЄС шляхом
визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про дитяче харчування» та внесення змін до ряду
Законів України, предметом регулювання яких є:безпека та якість харчових продуктів, державний
контроль у сфері безпеки та якості харчових продуктів, охорона здоров'я людей, маркетинг.
Проектом Закону передбачено:
1) внести зміни до статті 61 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»,
погодивши її норму із законодавством про безпеку та окремі показники якості харчових продуктів;
2) доповнити Закони України «Про основні принципи та вимоги до безпеки та якості харчових
продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми,
побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин», «Про інформацію для
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споживачів щодо харчових продуктів», «Про рекламу» положеннями, якими визначаються вимоги до
харчових продуктів, призначених для годування дітей віком від 0 до 3 років. Зокрема:
а) зміни до Закону України «Про основні засади та вимоги до безпеки та якості харчових продуктів»
стосуються:
- термінів, за допомогою яких продукти дитячого харчування класифікуються за своїм
призначенням та складом;
- спеціальних вимог до дитячого харчування;
- визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, який формує та забезпечує реалізацію
державної політики у сфері охорони здоров'я, щодо затвердження окремих показників якості харчових
продуктів, низки вимог до конкретних видів харчових продуктів, призначених для дитячого харчування, для
спеціальних медичних цілей та для контролю ваги, порядку спрямування компетентному органу повідомлення
про намір уведення в обіг або ввезення на митну територію України цих харчових продуктів;
- визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, який формує та забезпечує
реалізацію державної політики у сфері безпеки та окремих показників якості харчових продуктів, щодо
затвердження окремих показників якості харчових продуктів;
б) зміни до Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» стосуються:
- необхідності обліку під час підготовки щорічного плану державного контролю відомостей, що
містяться у повідомленнях операторів ринку про намір введення в обіг або ввезення на митну територію
України дитячого харчування, харчових продуктів для спеціальних медичних цілей та харчових продуктів
для контролю ваги;
- визначення розміру санкцій у вигляді штрафу за порушення вимог законодавства у сфері безпеки
та якості дитячого харчування;
в) зміни до Закону України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» стосуються:
- визначення переліку обов'язкової додаткової інформації про дитяче харчування, яка має
надаватися споживачам на додаток до загального списку обов'язкової інформації, визначеного для всіх
харчових продуктів;
- встановлення заборони вказівки в маркування дитячих сумішей початкових та дитячих сумішей
для подальшого годування написів «без глютену», «з дуже низьким вмістом глютену», «підходить для
осіб з непереносимістю глютена», «підходить для осіб, хворих на целіакію», «спеціально розроблено для
осіб з непереносимістю глютену», «спеціально розроблено для осіб, хворих на целіакію», оскільки
застосування інгредієнтів із вмістом глютену для таких харчових продуктів заборонено і зазначені написи
можуть вводити споживачів в оману.[2]
Ухвалення проекту Закону буде:
1) сприяти створенню умов для забезпечення дітей грудного та раннього віку безпечним та якісним
дитячим харчуванням;
2) сприяти збільшенню обсягів виробництва та розширенню асортименту продуктів для дитячого
харчування в Україні;
3) дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання питань, пов'язаних із безпекою та
якістю дитячого харчування;
4) гармонізувати національне законодавство у сфері дитячого харчування із вимогами законодавства
Європейського Союзу.
Головна ідея закону полягає в тому, щоб підвищити відповідальність виробників за безпеку і якість
дитячого харчування, яке вони випускають, і водночас знизити тиск на них контрольних органів.
Ухвалення цього закону ставить перед виробниками ряд завдань, основним з яких є створення на їхніх
підприємствах систем управління якістю та безпекою виробництва продуктів для дітей, що відповідають
найвищим європейським стандартам.
Для успішного вирішення цього завдання, як свідчить міжнародний досвід, необхідно зробити таке:
- Дослідити вплив факторів та процесів на якість та безпеку продуктів дитячого харчування
- Провести моделювання та розрахунок ризиків при виробництві дитячого харчування, на основі
цього виробити систему контролю
- Розробити технології випуску дитячих продуктів, що гарантують якість та безпеку продукції на всіх
етапах її виробництва.
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ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЙНУ КАР’ЄРУ У МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку українського суспільства висувають нові вимоги
перед системою вищої освіти щодо змісту підготовки кваліфікованих фахівців. Успішний фахівець ХХІ
століття, орієнтований на самоосвіту і професійний розвиток протягом усього життя, повинен сформувати
уявлення про власну професійну кар’єру ще на етапі навчання у закладі вищої освіти.
Мета дослідження – розкрити особливості формування уявлень про професійну кар’єру у майбутніх
тренерів під час фахової підготовки у закладах вищої освіти.
Методи дослідження: теоретичний аналіз, синтез та узагальнення наукових джерел, на підставі яких
було розкрито зміст ключових понять дослідження та проаналізовано процес формування уявлень про
професійну кар’єру у майбутніх тренерів, а також визначено основні типи поведінки здобувачів вищої
освіти під час формування уявлень про професійну кар’єру.
Результати. Перш ніж розглянути особливості і специфіку формування уявлень про професійну
кар’єру майбутніх тренерів у процесі їх фахової підготовки у закладах вищої освіти, дамо визначення
ключових понять нашого дослідження, а саме: «кар’єра», «професійна кар’єра», «формування уявлень
про професійну кар’єру».
Огляд наукової літератури показав, що дефініції поняття «кар’єра» є численними. Доречним нам
здається навести висновок О. Чуйко та Н. Куравської стосовно поширеної практики інтерпретування поняття
«кар’єри» у вузькому та широкому сенсі. Так, у широкому значені кар’єра визначається як фахове
зростання, етапи сходження людини до професіоналізму, перехід від одних його рівнів до наступних, як
процес професіоналізації (від вибору професії до оволодіння нею, закріплення професійних позицій,
оволодіння майстерністю), а у вузькому - пов’язується із динамікою стану та активності особистості у
трудовій діяльності, тобто із прогнозованим шляхом її бюрократичного сходження, коли кар’єра розуміється
як життєвий показник соціальних і професійних досягнень особистості в організаційній структурі [4, 57–58].
Професійна кар’єра пов’язується зі становленням майстерності фахівця у своїй галузі і виступає
одним із способів реалізації його життєвих стратегій як стратегій матеріального благополуччя й успіху, а
отже і стратегій професійної, соціальної, особистісної самореалізації.
Розглядаючи зміст поняття «формування уявлення про професійну кар’єру», зазначимо, що у педагогіці
«уявлення» розглядається як збережений і відтворений у свідомості чуттєво-наочний образ раніше
сприйнятих предметів чи явищ дійсності [1, 342]. Ми поділяємо думку В. Лозовецької [2] на процес
формування уявлень як на динамічну модель дійсності, у якій уявлення постають як набір орієнтирів, що
визначають дії особистості. У такому контексті уявлення про професійні кар’єру розглядаються як базові
соціальні ціннісно-значеннєві установки, вагома частина життєвих перспектив особистості.
Формування уявлень про професійну кар’єру тренера включає в себе створення адекватного образу
професійного майбутнього, що відображає всі сходинки професійного зростання під час виконання
посадових обов’язків, таких як керування тренуваннями спортсменів, підготовка до змагань різного
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рівня. Основні завдання тренера: вивчити та максимально використовувати індивідуальні фізичні та
психологічні ресурси спортсмена; грамотно розподілити навантаження, інтенсивність та режим
тренувань, щоб спортсмен встигав відновитися до вирішального старту; підібрати найефективніші засоби
та методи фізичної, технічної, тактичної, психологічної та теоретичної підготовки для досягнення кращих
результатів; підтримувати його фізичне та ментальне здоров’я.
Доречним навести класифікацію Г. Оленіної [3] основних типів поведінки здобувачів вищої освіти
під час формування уявлень про професійну кар’єру у процесі розвитку і становлення професійного
самовизначення. Дослідниця виділяє наступні типи поведінки:
1. «Карнегіанці» - студенти з переважаючим раціональним типом мислення, які дотримуються
«західного» стилю життя, мають своє бачення кар'єрного успіху, чітке уявлення про свої особистісні
ресурси, а також обмеженнях і бар'єри, що їм належить подолати.
2. «Батьки сімейства» - це групи майбутніх фахівців, стиль життя яких базується на пріоритеті
сімейних цінностей, прагнення до стабільності і поступової реалізації життєвих планів.
3. «Геймери» - молоді люди, які демонструють такі цінності, як антикарʼєризм і відстороненість від
формальних уявлень про успіх.
4. «Домашні господарки» - ті, хто на даний момент відмовляється від будь–якого опору ситуації, що
склалася, цілком приймає свій, досить низький формальний статус. Їх відрізняє пасивне використання
наявних життєвих шансів.
Очевидно, що збільшення мотивації до наслідування активних типів поведінки майбутніми
тренерами під час формування у них уявлень про професійну кар’єру під час фахової підготовки є
актуальним завданням закладу вищої освіти.
Висновки. Таким чином, формування у майбутніх тренерів чіткого уявлення про професійну кар’єру
у процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти слід розглядати не лише як засіб підвищення їх
конкурентоспроможності на ринку праці, а й як важливий чинник успішної самореалізації в умовах
динамічного професійного середовища. Завдяки сформованості такого уявлення у майбутніх фахівців у
сфері спорту розвиваються компетентності, за допомогою яких вони будуть здатні обирати і ефективно
будувати траєкторію розвитку, готуватися до професійної діяльності та реалізації інших життєвих
можливостей, що у своїй сукупності забезпечать успішність їх професійної кар’єри.
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ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЖИТТІ КОЖНОЇ ЛЮДИНИ
Спорт – це одна із найважливіших складових у розвитку особистості та формуванні здорового
способу життя. Він є запорукою не тільки фізичного, але й психічного благополуччя; це основа енергії та
сили волі. Адже на сьогоднішній день існує безліч факторів, які виснажують життєві сили: кліматичні
умови, війна, забруднення, випромінювання, шкідливі звички, небезпечні та тяжкі умови праці.
Фізичне виховання, в процесі формування особистості, впливає на неї із різних сторін. Перш за все,
підвищується працездатність, покращується фізичний стан, що впливає на новий підхід до роботи та
життя, стимулює на нові досягнення. По-друге, це формування моральних якостей, наприклад, таких як
совість, честь, комунікабельність.
Рухова активність, що лежить в основі фізичної культури, впливає на:
1) розвиток швидкості орієнтації, тобто уміння адекватно реагувати та пристосовуватися до
швидких змін у оточенні;
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2) розвиток мислення, тому що спортсмен повинен уміти аналізувати свої успіхи та невдачі;
3) усвідомленість того, на яку активність здатне тіло людини;
4) лабільність уваги, тобто здатність до переключення на різного роду подразники;
5) розвиток зосередженості уваги на умовах.
Однак, незважаючи на те, що спорт так позитивно впливає на організм в цілому, проблема поширення
фізичної культури в Україні наразі є однією із актуальних. На мою думку, це через недостатнє фінансування,
слабку освітленість у ЗМІ та малорухливий спосіб життя людей – у дорослого покоління через умови праці;
у студентів – через велику навантаженість у школах, коледжах, ВУЗах. Тому відсутність пропаганди
фізичної культури породжує поширення нікотинової залежності, алкоголізму, наркотиків.
Отже, можна зробити висновок, що фізичне виховання – це уміння раціонально використовувати
засоби й умови для цілеспрямованого фізичного та духовного удосконалення людини.
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INSTAGRAM-ДОПИС ЯК ЖАНР МАСМЕДІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Статтю присвячено дослідженню допису у соціальній мережі Інстаграм як жанру масмедійної комунікації. Розглянуто
різновиди дописів та визначено лінгвофункціональні особливості цього масмедійного жанру.
Ключові слова: допис, масмедіа, жанр, масмедійна комунікація, мова Інтернету.
The article is devoted to the research of the Instagram post as a genre of massmedia communication. Varieties of posts are considered,
linguistic and functional features of this massmedia genre are determined.
Key words: post, mass media, genre, mass media communication, Internet language.

Дослідження мови Інтернету - один із новітніх та перспективних напрямів сучасної лінгвістики.
Зокрема, специфіку Інтернет-комунікації досліджують мовознавці Ф. Бацевич, А. Бєлова, Л. Компанцева,
В. Карасик, Г. Почепцов, М. Коломієць, С. Чемеркін та ін.
Соціальні мережі як інструмент спілкування (а також інформування та впливу) об’єднують довкола
себе мільйони людей. Зокрема, за даними щорічного звіту “Global Digital 2021” сумарно людство провело
в Інтернеті понад 1,3 мільярда років лише за минулий рік. Більшість цього часу - в соцмережах [1]. Тому
можемо стверджувати, що сучасна людина постійно перебуває у віртуальному просторі.
Актуальність теми дослідження зумовлена інноваційними процесами у масмедійній комунікації та
активним використанням жанру Instagram-допис у масмедійному дискурсі.
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Мета статті - визначити допис у соцмережі як жанр масмедійної комунікації, розглянути різновиди
дописів та з’ясувати його лінгвофункціональні особливості.
Instagram-допис - публікація, розміщена на соціальній платформі Instagram, що містить зображення,
яке іноді супроводжується текстом або емоджі.
Хоча допис у соцмережі - це власне медійний жанр, однак варто зауважити, що йому притаманна
стильова синкретичність, оскільки в ньому поєднуються ознаки декількох стилів: художнього,
розмовного, офіційно-ділового [2].
Монологічне мовлення в Instagram-дописах набуває діалогічності/полілогічності. Створюючи допис,
його автор усвідомлює, що таким чином текст буде прочитаний та інтерпретований певною аудиторією.
Такий публічний характер дописів зумовлений розширеним колом адресатів (іноді необмеженим), які не
лише пасивно сприймають повідомлення, а й реагують на нього та коментують [2].
У дописі також може актуалізуватися сугестивний складник, оскільки основна функція медіа вплинути на масову думку.
Відтак, лінгвофункціональними особливостями допису як жанру масмедіа є суб’єктивність,
мультимедійність (зображення+текст, відео+текст тощо), стильова синкретичність.
Дописи у соцмережах мають певне функціональне навантаження та різноманітні комунікативні цілі.
З лінгвопрагматичного аспекту розрізняють інформативні дописи, дописи-заклики, аналітичні дописи,
емотивні дописи тощо (подана класифікація не є вичерпною, її можна розширювати).
Інформативні дописи слугують засобом передачі різного виду інформації, здебільшого реалізують
когнітивну (пізнавальну) функцію (прикл.1).
Дописи-заклики мають на меті спонукати адресата до реальних дій, активно залучений сугестивний
складник (прикл. 2).

1

2

Аналітичні дописи містять аргументацію авторської позиції щодо порушеної проблеми на основі
аналізу та констатації фактів і спрямовані на вирішення практичних завдань. Розглянемо приклад:
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Емотивні дописи є вербалізацією реакції автора на певну подію, однак спостерігається відсутність
будь-якого фактажу, основна увага зосереджена на внутрішньому стані мовця (зазвичай замість тексту
автор використовує емоджі).
Отже, Instagram-допис як жанр масмедійної комунікації має такі лінгвофункціональні особливості як
суб’єктивність, мультимедійність, стильова синкретичність. Відповідно розрізняють інформативні
дописи, дописи-заклики, аналітичні дописи, емотивні дописи тощо.
Література:
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ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МАСКУЛІННОСТІ
Сучасне мовознавство характеризується стійкою увагою до антропоцентричних чинників у мові.
Вивчаючи мову крізь призму людського фактору, вчені зосереджуються на дослідженні конституційних
ознак особистості, серед яких важливе місце посідає ґендер – специфічний набір культурних
характеристик, які детермінують комунікативну поведінку чоловіків і жінок, та характер їх взаємодії між
собою. Ґендерна опозиція простежується в мовленнєвій поведінці чоловіків та жінок, у виборі мовних
засобів, оцінках мовних фактів тощо. На сьогодні актуальними є дослідження проявів ґендеру та ґендерної
асиметрії в межах художнього тексту.
Проблемі ґендеру в мові присвячено роботи багатьох дослідників, серед них О. Л. Бессонова, О. І. Горошко,
А. В. Кириліна, Р. Лакофф, А. П. Мартинюк, Н. В. Собецька, Д. Таннен. Вивченням ґендерних особливостей
художнього тексту займалися О. О. Дорош, О. Л. Козачишина, А. А. Марчишина, О. В. Пермякова,
Р. З. Хачмафова, З. С. Шевчук.
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На основі соціологічних та психологічних концепцій, а також враховуючи філософське трактування
гендеру як культурної метафори статі, визначаємо маскулінність як один з елементів культури, сукупність
психофізіологічних та поведінкових ознак, які приписують чоловікам та які є змінними, залежно від
соціокультурного та часового контексту [1, с. 68].
Маскулінність – це нормативне уявлення про соматичні, психічні і поведінкові властивості, які є
характерними для жінок і чоловіків.
На думку науковців, існує три різних значення поняття «маскулінність»:
1. Маскулінність як дескриптивна, описова категорія означає сукупність поведінкових і психічних
рис, властивостей і особливостей, які об’єктивно належать чоловікам на відміну від жінок.
2. Маскулінність як аскриптивна категорія означає один з елементів символічної культури суспільства,
сукупність соціальних уявлень, установок, вірувань про те, чим є чоловік і які якості йому приписуються.
3. Маскулінність як прескриптивна категорія – це система настанов, які мають на увазі не
середньостатистичного, а ідеального («справжнього») чоловіка, тобто нормативний еталон чоловіка [2, с. 57].
Існує дві основні концепції маскулінності у сучасних соціологічних наука: есенціалістська та
соціально конструктивістська. Есенціалістський підхід визначає маскулінність як похідну від біологічних
розбіжностей між чоловіком і жінкою. Маскулінність в рамках цього підходу розуміється як сукупність
фізичних якостей, моральних норм і поведінкових особливостей, які притаманні чоловікам від
народження. Ця концепція піддавалася суворій критиці в результаті розвитку порівняльних досліджень
гендерних систем суспільства, які розрізняються згідно економічних і культурних параметрів.
Згідно соцільно-конструктивістського підходу, маскулінність конструюється як суспільством в
цілому, так і кожною окремою людиною чоловічої статі. Конструкт маскулінності, який існує у тому чи
іншому суспільстві, є похідним від гендерної ідеології суспільства і сформований під впливом
традиційних поглядів на чоловічу роль, сучасних економічних реалій і соціокультурної ситуації [3, с. 76].
Аналізуючи маскулінність, необхідно враховувати її множинність, історичність і ситуативність.
Множинність виявляється у наявності в кожному суспільстві декількох моделей маскулінності – від
домінантних до маргіналізованих. Домінантна модель маскулінності відображує уявлення про чоловічу
гендерну роль, які поділяються домінуючою частиною суспільства (по расовим, соціальним і культурним
ознакам). Ця форма маскулінності найбільш приваблива і бажана (наприклад, маскулінність відомих
спортсменів, політиків, акторів). Маргіналізовані моделі маскулінності існують у групах, які об’єднують
національні, соціальні, сексуальні меншинства і сприймаються більшістю як неповноцінні, з різним
ступенем толерантності.
Історичність маскулінності відображують зміни її структури, які відбуваються у ході історичного
процесу. Під впливом культурних і економічних факторів, технологічного розвитку суспільства
змінюються соціальні практики жінок і чоловіків, що веде до зміни традиційних гендерних ролей.
Ситуативність маскулінності виявляється через соціокультурну залежність змін, які відбуваються з
деякими її характеристиками. Наприклад, під час війни, спортивних змагань, конфліктних ситуацій
існуючі моделі маскулінності інтенсифікуються і на перший план виходять такі характеристики, як
агресивність і схильність до змагання. У спокійні часи цінність цих характеристик значно знижується і
мілітаризована концепція маскулінності згладжується.
Розуміння маскулінності пов’язане із взаємодоповнюваними поняттями гендерної ідентичності
(переживання власної відповідності гендерним ролям) та гендерної ролі (соціально репрезентована й
усвідомлена гендерна ідентичність індивіда). При цьому важливо зважати на ідентичність автора,
на те, з яким гендерним комплексом практик він себе ототожнює та чи впливає ця самототожність на його
письмо. Адже статева належність не обов’язково детермінує манеру письма. Так у жінок-письменниць
нерідко можна простежити чоловічий тип творчості й навпаки.
Однією із субтем гендерного дискурсу як царини дослідження ідентичностей і комплексу
міжособистісних взаємин є дискурс маскулінності, під яким розуміємо сукупність значень, пов’язаних із
маскулінною гендерною групою, форму індивідуальної комунікативної і соціальної поведінки персонажа,
яка увиразнює спільні та відмінні риси і всередині одного гендеру, і на міжгендерному рівні [4, с. 13].
Отже, складовими експлікації маскулінного дискурсу в літературі є: особливості відтворення
парадигми маскулінності (стереотипи, шаблонні описові структури, маскулінність у жіночій рецепції);
вияви маскулінної ідентичності (саморепрезентація, гендерна соціалізація, гендерний дисплей);
маскулінні архетипи, міфи й ритуали в літературі; «виховання» маскулінності та гендерна соціалізація
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хлопчиків; художнє відтворення взаємозв’язку «чоловік та влада» (влада в соціумі, влада над жінкою);
міжособистісні взаємини у творі: чоловік-чоловік, чоловік-жінка; комунікативна репрезентація
маскулінності (мовленнєві тактики і стратегії, маскулінні форми наративу); візуалізація та рецепція
чоловічого тіла (метафорика та символіка).
Натепер дослідження маскулінності в літературі передбачає зміщення акцентів від стереотипного
андроцентричного прочитування чоловічого досвіду як загальнолюдського до властиво маскулінних
проблем – батьківства та синівства, чоловічої тілесності, міжгендерної контактології, етнічних
і національних норм маскулінності.
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ДИДАКТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІСЕНЬ У НАВЧАННІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Одним із найважливіших завдань сучасної педагогічної та методичної науки є виховання різнобічно та
гармонійно розвинутої особистості учнів та студентів, збагачення їх внутрішнього світу та культури. Багатий
духовний світ є запорукою формування внутрішньої культури та творчого потенціалу людини, її
загальнолюдських гуманістичних цінностей. В методиці навчання іноземних мов в останні десятиліття
помітним стало зростання інтересу до форм та методів викладання, які б підвищували зацікавленість учнів у
вивченні мови, сприяли ефективності засвоєння навчального матеріалу та містили країнознавчу інформацію.
До таких методик належить, зокрема, використання у навчальному процесі пісенного матеріалу мовою, що
вивчається. Окрім того, значну роль відіграє і позитивний емоційний вплив на учнів пісенного матеріалу,
стилю та особистості виконавців. Ці фактори сприяють кращому запам’ятовуванню мовного матеріалу,
підвищують інтерес до навчання, створюють позитивний імідж навчального предмету.
Пісенний матеріал вдало використовується і для досягнення конкретних навчальних цілей, які
полягають у формуванні мовних – лексичних, граматичних, фонетичних – навичок та мовленнєвих
компетенцій: зорового сприйняття, сприйняття на слух, письма та мовлення.
З огляду на ефективність у досягненні виховних та навчальних цілей актуальним є звернення до
вивчення дидактичного потенціалу німецькомовного пісенного матеріалу у процесі вивчення німецької
мови як іноземної.
Об’єктом даного дослідження став німецькомовний пісенний матеріал.
Предмет дослідження – форми та методи використання пісень на заняттях німецької мови як іноземної.
Мета дослідження полягає у вивченні форм роботи з пісенним матеріалом та ефективності
використання пісень на заняттях німецької мови.
Матеріалом дослідження слугували тексти німецькомовних пісень з різних джерел та для різних
рівнів, а також відео з німецькомовними піснями.
У ході дослідження було використано та дидактизовано автентичний пісенний матеріал для розвитку
лінгвістичних та мовленнєвих компетентностей, при відборі якого ми керувалися такими принципами:
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автентичність джерел, урахування вікових особливостей слухачів та їх ступеню володіння німецькою
мовою, здатність здійснювати позитивний вплив та мотивувати слухачів, а також короткий обсяг.
Використання пісень на занятті має за мету сприяти розвиткові фонологічної компетенції учнів /
студентів. Фонологічна компетенція як частина лінгвістичної компетенції включає знання та навички
перцепції і продукції як окремих звукових одиниць, так і фонетичного складу слів та фонетики речення,
зокрема, наголосу, ритму та інтонації [1, с.140 – 141]. Для вдосконалення фонологічної компетенції на
практичних заняттях нами використовувалися і показали свою ефективність такі види роботи: виконання
пісні разом із виконавцями, караоке, позначення наголосу в словах, визначення ритму, визначення
музичних інструментів, що використані в музичному творі, обговорення музики, ритміки, голосу.
До складу лінгвістичних компетенцій входять також лексична компетенція як «знання та здатність
використовувати мовний словниковий запас» [1, с. 133], та граматична компетенція, яка визначається як
«знання і здатність користуватися граматичними ресурсами мови» [14, с. 136]. Вдалими формами для
розвитку цих компетенцій виявилися такі форми роботи: багаторазовий повтор для вивчення лексики та
кліше, заміна один лексем іншими, виконання рухів у відповідності до змісту пісні, виконання малюнків
до пісні, зміна часу дієслова, зміна особових займенників; зміна прикметників (синоніми/антоніми),
трансформація граматичних форм (дійсного способу дієслів в умовний), трансформація розповідних
речень у питальні, доповнення закінчень дієслів та перевірка при прослуховуванні пісні, доповнення
закінчень прикметників та перевірка при прослуховуванні пісні, запис форм минулого часу дієслів та
перевірка при прослуховуванні пісні.
Для розвитку комунікативних компетенцій використовуються такі форми роботи:
1. Зорове сприйняття та сприйняття на слух (читання та аудіювання): заповнення пропусків у тексті;
відновлення послідовності рядків, абзаців, строф; співвіднесення частин речення (Zuordnungsaufgabe);
підбір римованих слів; виправлення помилок у тексті; запис ключових слів.
2. Письмова продукція: створення власного паралельного тексту; написання діалогу до пісні;
складання історії до теми, висвітленої в пісні; лист співакові-виконавцю; коментар до пісні; написання
продовження пісні; резюме до пісні.
3. Усна продукція: складання діалогів за змістом тексту; уявне інтерв’ю з автором чи виконавцем
пісні; підбір нової назви до пісні; рольові ігри; дискусії про тему пісні, про персонажів, про сюжет пісні;
інсценування; відео-кліп; рекламний ролик до пісні.
Окрім того, свою ефективність показали форми роботи з відео до пісень, де учні записували історію,
висвітлену в відео, у вигляді інших типів текстів: щоденника, статті до газети чи репортажу.
На нашу думку, у процесі навчання іноземної мови застосування пісенного матеріалу є найкращим
доповненням до основних видів робіт з формування лінгвістичних та комунікативних мовленнєвих
компетентностей.
У межах дослідження було проаналізовано та використано на практичних заняттях з німецької мови
як дидактичні розробки інших авторів, так і власні дидактизації пісенних текстів. Практика використання
пісень на заняттях з німецької мови довела ефективність залучення цього матеріалу як з огляду на
підвищення мотивації учнів та студентів до вивчення мови, так і на більш високі результати навчання.
Перспективами дослідження з даної тематики можна вважати вивчення таких питань:
- використання пісень на заняттях у залежності від рівня володіння іноземною мовою;
- використання пісенного матеріалу у залежності від вікових особливостей учнів;
- детальна розробка завдань, що виконуються на передтекстовому, післятекстовому етапі та під час
звучання тексту пісні.
Література:
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ЛЮДИНА VS. ПРИРОДА: ДІАЛОГ ЧИ ПРОТИСТОЯННЯ?
Питання самовизначення людини в рамках одвічної і надзвичайно гострої сьогодні дихотомії
«природа-людина» постає темою численних дискусій у рамках окремих наук та міждисциплінарних
досліджень. Стосунки між людиною та природою цікавили ще древніх філософів, нині ж, в умовах
екологічної кризи і кризи людської ідентичності, вони отримують новий вектор і людина повинна
вирішити: або й далi заради власного комфорту i нещадно знищувати природу, або зменшити свої апетити
і спрямувати зусилля на її збереження.
Для розуміння взаємин людини і природи, варто зважати, що i хоча становлення Ноmo sapiens як
біологічного виду відбувалося в природному довкіллі, людське буття є буттям соціальним, буттям не в
природному, а в штучному світі, створеному людиною - світі культури і цивілізації. Крім того,
становлення Homo sapiens вимагало протистояння, підкорення людиною природи. Та «сучасна екологічна
ситуація не є результатом протистояння людини, що вийшла з природи, і самої природи. Навпаки, сучасна
екологічна ситуація є яскравим свідоцтвом того, що людина не може вийти з природи» [4]. Егоїстичне
ставлення людини до природи виражається у «сприйнятті світу як контейнера, повного корисних
предметів, призначених для одноразового використання» [1, с. 197]
Невиправдане зміщення філософських акцентів у системі «Людина-Природа» призводить до того,
що спотворюючи навколишнє середовище, людина спотворює власну людську природу. Ховаючись за
ролями, статусами та власністю, вона втратила відчуття своєї ідентичності: внутрішньої єдності,
спадковості та самототожності [3] Вчені вважають, що зростання кількості душевних захворювань і
самогубств у світі пов'язане з насильством над навколишнім середовищем. Спілкування з природою допо
магає зняти стреси, напруження, надихнути людину на творчість. Понівечене ж середовище пригноблює
людину, збуджує руйнівні імпульси, шкодить фізичному та психічному здоров'ю.
За таких умов діалог є вихідною передумовою подальшого співіснування людини і природи. Спосіб
життя, який вимагає все більшої кількості ресурсів планети, що не відновлюються, без перспективний;
руйнування середовища призводить до деградації людини, як фізичної, так і духовної, викликає
безповоротні зміни в її генотипі. Для зміни цієї ситуації необхідне переосмислення сутнісної ролі людини
і відмова від антропоцентричного світогляду, що принижує решту світу Людині необхідно пройти період
ідентифікації і навіть певної уніфікації з природою стати з нею одним цілим. Людина має
трансформуватись із «використовувача природних ресурсів» на «людину-екологічну», а для цього переглянути настанови, якими вона керується у своєму існуванні Прямою відповіддю на питання - як
людина повинна ставитися до природи, є концепція благоговіння перед життям, запропонована А.
Швейцером [3]. Земля - не щось відокремлене від людської цивілізації. Людство - лише частина цілого;
звертаючи свій погляд на природу, ми звертаємо його на самих себе. І якщо не зрозуміти, що людина, як
частина природи, має на весь світ могутній вплив і що вона така ж природна сила, як вітри і припливи,
ми не зможемо побачити і усвідомити всієї небезпеки наших нескінченних зусиль вивести Землю з
рівноваги. Відповідно до негативного прогнозу, на нас чекає повна деградація біосфери і людини (як
біологічного виду): поширення раніше невідомих рослинних та тваринних, а можливо, й людських,
монстрів. Тобто може з'явитись зовсім нова біосфера, яка нині видається фантастикою, проте біотехнічна
революція та науково-технологічні дослідження можуть зробити її реальністю.
До сучасної екологічноï кризи призвела егоїстична любов людини до самої себе. I примудрившись
потрапити в цю ситуацію, людство замінює значення гуманізм на екогуманізм. Він, на відміну від традиційного
гуманізму, бачить у природі буття людини. Екогуманізм це відповідальність [3, с. 249]. Автори праці «Порядок
із хаосу» наполягають на необхідності відновити союз людини з дикою природою на нових підставах, щоб
єдність природи й людини включили також науку, культуру, суспільство. «Це надає імперативного характеру
відповідальному ставленню до довкілля. Можливості людської діяльності дозволяють також впливати на
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природу людини, спростовуючи уявлення про її незмінність і самоцінність. Все це по-новому порушує питання
про масштаби й форми вiдповiдальності людини й людства в сучасних умовах>> [2 с. 103].
Практично безмежна влада людини над природою й власною сутністю вимагає включення в сферу етичного
нових об'єктів моральноï вiдповідальності. Якщо в традиційній етиці акцентувалася сфера спілкування між
людьми, то нова етика припускає відповідальність людини за саме iснування природи та її цілісність [3, с. 104].
Оптимістичний сценарій подальшого існування людства можливий на шляху переходу до
планетарної стратегії стійкого розвитку, вважає О. Симоненко. Екоетична свідомість орієнтує людину на
відмову від протиставлення людини та природи, на їх взаємодію та баланс прагматичної та
непрагматичної взаємодії з природою [2].
Йдеться про екологічний імператив, про принципові обмеження, точніше, умови, за яких можливе
співіснування техногенної цивілізації та живої саморегульованої природи [5, с. 76]. Та окрім екологічного
імперативу, має з'явитися й моральний, - совісне ставлення людини до природи. Моральний закон у нас (І. Кант)
має бути узгоджений з моральним ставленням до при роди й умовою ставлення людини до самої себе [4].
Гармонізація взаємин людини та натури важливою є й для розв'язання інших проблем, адже
екологічно виправдані рішення є соціально-позитивними остільки, оскільки сама людина і суспільство
загалом є частиною природи в широкому значенні слова.Нова ідентичність людини має вийти за межі
ототожнення з соціальним та метафізичним «я» і розширитись до екологічно го «Я» [4], що буде
зосереджене не лише на собі, а й на всьому свiтi. Iдея діалогу людини та природи - це ідея гармонізації,
самовизначення «людини природної», бо ж без усвідомлення того, що людина є частиною природи,
знищення останньої призведе до загибелі самої людини і всього світу.
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«ФІЛОСОФСЬКІ ДОСЛІДЖЕННЯ» Л. ВІТҐЕНШТАЙНА
Вихідна теза роботи – розгляд уривку зі «Сповіді» Августина [1, §1,2], в якому питання того, як
функціонує людська мова описується наступним чином. Кожне слово певної мови має конкретне,
загальноприйняте означення (тобто, має точний відповідник в реальному світі); вивчаючи та опановуючи
мову, людина зіставляє слово, яке промовляється іншими мовцями, та предмет реальності, якого дане
слово стосується; завдяки цьому, на якомусь етапі людина сама стає здібною до того, щоб продукувати
мову, усвідомлено пов’язуючи слова з предметами навколишнього світу. У «Філософських
дослідженнях», однак, розвивається абсолютно протилежний погляд на природу людської мови.
Розгляньмо коротко основні лінії аргументації даної роботи.
Перша ремарка, яка обов’язково повинна бути взятою до уваги, полягає ось в чому: Вітґенштайн у
«Філософських дослідженнях» розглядає мову не з позицій логічної семантики, а з точки зору її
використання в повсякденному вжитку (іншими словами, досліджує мовну «прагматику»). Це важливо,
оскільки до питання значення окремих слів та речень – яке є центральним у філософії мови –
досліджується в межах цих двох позицій по-різному. В логічній семантиці, структурні елементи мови
створені для того, щоб стало можливим точно та недвозначно посилатися на ті чи інші стани речей та
предмети світу; синтаксис та правила такої мови є точними та чітко визначеними, а жодне їх порушення
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не толерується. Коли мова йде про т. зв. «прагматичний» підхід, однак, важливість вищеперерахованих
аспектів є радше другорядною, а основна увага, як ми вже зазначили, приділяється способам
використання мови а також її ілокутивному та перлокутивному спрямуванні.
Зробивше це необхідне зауваження, можна повернутися до цитування на початку «Філософських
досліджень» і помітити, що той погляд на мову, який представлений в уривку «Сповіді», є значно
ближчим до такого, що пропонує логічна семантика аніж прагматика. Однак, в Августина цей погляд
пропонується не до логіко-аналітичного, а до повсякденного типу мови. У цьому, на наш погляд,
виражена одна з найбільш фундаментальних ідей роботи Вітґенштайна: той спосіб дослідження, який ми
застосовуємо щодо строгої, логіко-аналітичної форми мови є неприпустимим тоді, коли йдеться про мову,
якою ми користуємося для обміну інформацією в повсякденному житті [1, §19-24, 29-31, 65-89].
Така неприпустимість зумовлена різним призначенням одної та іншої форм мови. Логіко-аналітична
форма мови покликана служити інструментом верифікації пропозицій (Aussagen) про стан речей у світі; а
отже, двозначність, нечіткість та невизначеність у подібній мові унеможливлюють виконання завдання, яке
покладено на неї. Натомість, ці згубні для логіко-аналітичної мови характеристики є дуже важливими – якщо
не необхідними – для звичного нам вербального способу вираження інформації. «Плюралізм» значень є
тою особливістю повсякденної мови, яка дозволяє нам «винаходити» безліч різних способів
висловлюватися про різні речі, використовуючи при цьому одні й ті ж слова та речення. Це – один з
аспектів прагматичності повсякденної мови, в якій остання, передусім, постає як медіум, що допомагає
нам орієнтуватися, здійснювати різного роду акти та взаємодіяти з іншими а́кторами у світі. Отже, якщо
головною категорією логіко-аналітичної мови є істина, то відносно повсякденної мови це – дія.
Зробімо кілька подальших кроків, зосереджуючи увагу на дослідженні власне повсякденної мови. Вище
було зазначено, що ми наділені здатністю говорити про значну кількість різних речей, їх властивостей та
станів дії користуючись для цієї мети одними й тими ж синтаксичними структурами (словами, реченнями).
Можна продемонструвати це на прикладі наступним чином. Уявімо діалог між двома офісними
працівниками на роботі. Один просить іншого допомогти йому з підготовкою фінансового звіту. Інший
цікавиться про те, наскільки терміновим є питання, запитуючи: «Чи не горить це тобі?». Яким чином у
даному випадку використовується дієслово «горіти»? Цілком очевидно, що фізичний стан горіння не був
тим, що малося на увазі. Незважаючи на це, ми використали саме те слово, яким прийнято реферувати процес
горіння. Важливою є також та деталь, що учасники діалогу розуміли про що саме йдеться в розмові (тобто,
обидва використали те, а не інше значення дієслова «горіти»). Отже, в повсякденній мові ми використовуємо
слова в абсолютно різних контекстах і, варто визнати, це вдається нам досить добре. З цього видно, що наші
слова та поняття далеко не завжди мають конкретні визначення. Тим не менш, це не заважає їх успішно
вводити у використання, нецілоспрямовано конструюючи таким чином мовні ігри (Sprachspielen). Яким
чином нам це вдається? Уявімо собі момент, коли слово «горіти» було вперше використано якоюсь людиною
у своєму новому контексті. Чи відтворив тоді адресат те значення цього дієслова, яке мала на увазі та
людина? Якщо так, то що саме дозволило їй це зробити? Відповіді на ці питання займають особливо важливе
місце у сучасній філософії мови і виходять далеко виходять за межі цієї короткої роботи, тож наразі
обмежимося лише зауваженням про те, що в своїй свідомості людина спрямовує свої інтенційні стани на
різні об’єкти, пов’язуючи їх з різними синтаксичними структурами маючи при цьому на увазі ті чи інші
значення при використанні повсякденної мови.
Перейдемо тепер до іншої – не менш важливої, на наш погляд – тези, яку розвиває у своїй роботі Л.
Вітґенштайн, а саме – питання кількості способів використання мовних структур. У «Філософських
дослідженнях» часто зустрічаємо приклади, які непрямим чином наводять на твердження про те, що існує безліч
різноманітних способів використання тих чи інших компонентів, які складають людську мову [1, §24-29]. Крім
того, ця думка висловлюється Вітґенштайном в деяких місцях його роботи і прямими словами. Однак,
дана теза може тлумачитися кількома шляхами [1, §30].
По-перше, коли кажемо «існує безліч способів використання мови», можемо мати на увазі людський
потенціал створення інакших значень слів посередництвом «винайдення» все нових і нових мовних ігор.
Це явище може бути проілюстроване прикладом, який наводився вище.
По-друге, цим твердженням ми можемо мати на увазі те, що є нескінченна кількість шляхів (або
призначень), якими людина використовує мову. Що саме тут розуміється під призначенням мови? У своїй
роботі [2, c.176-177], Джон Серль визначає п’ять основних категорій використання людської мови. При
цьому, будь-який осмислений мовленнєвий акт, який продукується людиною, обов’язково буде належати
до одної з них. Ці категорії виглядають наступним чином:
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(1) Пропозиційні висловлювання (assertive speech acts): мовленнєві акти, що спрямовані на опис
стану речей світу (н-д: «Зараз йде дощ»);
(2) Директиви (directive speech acts): висловлювання, які покликані привести адресата до певних дій
(«Зачиніть, будь ласка, вікно!», «Перестань палити в приміщенні!»);
(3) Комісійні висловлювання (comissive speech acts) зобов’язують суб’єкта, що здійснює
мовленнєвий акт, до виконання певних дій (найбільш репрезентативними з них є обіцянки: «Я обіцяю
завтра з тобою побачитися»);
(4) Експресивні висловлювання (expressives) виражають свідомі (часто – емоційні стани мовця як-от,
страх, біль або роздратування («Ой!», «Хай йому грець!» і тп.);
(5) Декларативні мовленнєві акти (declaratives) є такими, що вносять зміни в інституційну реальність
людини шляхом оголошення, запровадження нових правил тощо («Оголошую Вас чоловіком та
дружиною!», «Брифінг вважати офіційно завершеним!»).
Варто додати, що даний поділ стосується не синтаксичної структури, а сенсу того чи іншого
мовленнєвого акту. Так, коли ми маємо на увазі те чи інше прохання в якості директиви (2), ми можемо
виразити його не лише у формі «Я прошу тебе зробити х», але й у формі «Чи не міг би ти зробити х?».
Отже, Серль опонує Вітґенштайну, котрий стверджує, що існує безліч різних способів використання
мови. Однак, це заперечення доцільне лише за умови, що під способами використання Вітґенштайном
підрозуміється не можливість створення нових мовних ігор, а кількість призначень, задля яких
використовується мова.
Таким чином, у «Філософських дослідженнях» адресуються проблеми, що в подальшому стали
одними з ключових в аналітичній традиції. Передусім, це стосується досліджень повсякденної мови, але,
звичайно, далеко не вичерпується лише цим напрямом. В цьому і вбачаємо особливу важливість та
актуальність даної роботи.
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THE WAY OF CREATION OF NEW VOCABULARY IN PHILOSOPHICAL CONCEPTS
OF POSTMODRNISM OF RICHARD RORTHY
Each person creates new contexts: a new perspective, a new language of description. That is why a person is ironic
about himself. Redescription, re-description is a step towards independence both from the other and from the other.
Redescription, according to R. Rorty, is a constant work on their own language-taste, which not only prevents the
transformation of a particular person into someone's copy, allows you to summarize your life in your own time, makes it
possible to self-improvement through constant work on yourself, liberation from -under someone else's authority.
The philosopher emphasizes that the world around him does not say or prompt people, and the truth is a product of
subjective-human search, never mirrors the objective reality. The moment of objectivity in truth arises only in the process
of verbalization, through which it becomes possible to ensure its role in society. What appears to be true is always
expressed and fixed in language, which enables Rorty to interpret truth primarily as a property of linguistic reality.
The relationship between people is based on languages and dictionaries, beyond which it is impossible to go.
So it is pointless to talk about the existence of an extralingual, objective reality.
All connections between people can be reduced to one - a linguistic connection, but it is impossible to create
a single metalanguage or meta dictionary.
Rorty speaks of the considerable significance of irony, which allows a person to "re-describe" his situation or
even his whole life. Irony allows the individual to update values and their identity, as if to recreate themselves,
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being a characteristic of the individual, embodying the creative abilities of man, symbolically becomes the cause
of himself. Potentially, all individuals have the ability to irony, not all express this ability with equal force and
originality, because true irony is inherent in the creative minority, which is the vanguard of the human race. It is
the representatives of this minority who create new redescriptions, new words and new dictionaries [2, 56].
The irony is expressed in written publications of a public nature and is not limited to the private sphere. As a free
creative, it not only does not depend on solidarity, but can become destructive for it, when solidarity acts as a coercion,
because it seeks to completely hide itself from critical and creative irony, irony can quickly become totalitarian. Therefore,
as Rorty points out, establishing harmony between the practice of irony and the practice of solidarity is important.
According to Rorty, language does not act as a universal mediator between man and the world, subject and
object. The transition from one language form to another is similar to situations of creating new tools that replace
old ones. The creation of a new language is at the same time a process of creating a new picture of reality, a
redescension of the world by another dictionary. The concept of "dictionary" in Rorty is in the sense of a holistic
sign-semantic unity, in which an individual, a separate social group is immersed and operates. The dictionary
outlines the circle of familiar, familiar and mentioned only in rare situations. A special role in our dictionaries is
played by metaphors, which focus on new unusual ideas and meaning [1, 133].
Interest in the topic of metaphor has long existed in the research community, which has long taken the
metaphor beyond its traditional perception. Rorty openly states that there is no need to divide the meaning of words
into metaphorical and literal, emphasizing that the word has only one meaning, "literal and no more."
You can build your own individual dictionary only by rejecting the old authorities. Speaking about self-improvement
through the free choice of his past, Rorty notes the importance of the game in the implementation of this process, which
allows a person to overcome the obsessive seriousness of life experience, to see future prospects for development.
The peculiarity of the game is the acceptance of any metaphors, dictionaries, in contrast to the dictates of one correct
point of view, because everyone can offer their own scenarios, as well as ready to understand the proposals of others.
Freedom and chance are components of the game, but chance, but not always with freedom, characterize
human life as a whole. Rorty does not dwell on the recognition of the coincidence of the general vector of the
historical-linguistic and historical-cultural process.
The consciousness of each individual by nature is also random and also determined by natural causal forces.
The justification for this position is not only the automatic arbitrariness of consciousness, outlined in a random
dictionary, but also the inequality of the components that make up our life experience.
Consideration of irony, redescription, metaphor as the main components of the philosophy of Rorty's language
leads to the conclusion that everyone has the right to their own truth, because it allows them to navigate the world.
The only requirement that may matter is the need for self-realization and creativity, which allow a person to be
himself, regardless of the mistakes of the past or the requirements of the present.
The way to achieve this goal coincides with the process of creating a new dictionary, forming which, along
with new metaphors, we build ourselves as a new unique combination of beliefs and desires. For Rorty, to be
oneself, to be uniquely special, to improve oneself - means to be a poet, which is not possible without appreciating
the freedom of metaphor, irony above the truth dictated by the past. Man himself chooses the path of his
development, improvement of his own language, desires, beliefs and future. The realization of such freedom is
possible only with the awareness of the fundamental randomness of one's vocabulary, consciousness, life.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПАДАТКУВАННЯ СПЕЦИФІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПЛАТНИКІВ
ПОДАТКІВ – ВІДЕОБЛОГЕРІВ
Особливу групу платників податків у сучасному світі складають блогери та відеоблогери, які
здійснюють свою діяльність на таких платформах як: Faсebook, Instagram (яка належить технологічній
компанії Facebook), YouTube тощо, які є найдорожчими компаніями-неризедентами та
найпопулярнішими соціальними мережами, а від недавно – платформами для ведення бізнесу (отримання
доходу від реклами та роялті).
Ст.15 Податкового кодексу України визначає, що платниками податків визнаються фізичні особи,
юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують об’єкт оподаткування, або проводять
діяльність, що є об’єктом оподаткування, і, відповідно до норм Податкового кодексу та норм інших
податкових законів на них покладений обов’язок по сплаті податків та зборів.
Діяльність фізичних осіб – підприємців є дуже зручною формою для ведення бізнесу в сфері блогінгу.
Крім цього у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, все більше фізичних осіб –
підприємців (далі – ФОП), почали вести господарську діяльність через соціальні мережі та інші платформи.
Якщо особа має регулярний дохід, в розумінні пп.14.1.54. п.1 ст.14 ПКУ від своєї діяльності у соціальній
мережі, то це вважається господарською діяльністю. Дохід від такої діяльності створює податковий
обов’язок, тобто він має бути належним чином задекларований і сплачений. Саме це і пояснює необхідність
державної реєстрації блогерів як ФОП. В Україні всі блогери, які зареєстровані як ФОП та декларують
отримані ними доходи, за загальною системою оподаткування повинні сплачувати податок на доходи
фізичних осіб за ставкою у розмірі 18% та, відповідно, 1,5 % військового збору або 5% - якщо перебувають
на спрощеній системі оподаткування.
У США, відповідно до їх податкового законодавства, блогери, які зареєстрували свою діяльність та
задекларували отримані ними доходи також зобов’язані сплачувати податок з доходів фізичних осіб. У
США ставка цього виду податку коливається від 10% до 37% і залежить від того, який річний дохід має
особа. Тобто, у певних випадках ставка податку на дохід фізичних осіб може бути набагато вищою, ніж
в Україні, є диференційованою.
У травні 2021 р. американська транснаціональна компанія Google, прийняла рішення про те, що всі
учасники Партнерської програми YouTube, які мають свій канал на цій платформі та отримують за свою
діяльність роялті повинні будуть сплачувати податок у бюджет Сполучених Штатів Америки (США).
Такі нововведення пов’язані з тим, що у ст.3 Податкового кодексу США передбачено те, що Google є
податковим агентом цієї країни, який має дотримуватися її податкового законодавства та справляти податки
з відповідних доходів на відеохостингу YouTube, який є підрозділом компаніїї Google. Під справлянням
податків в аспекті відеоблогерства розуміють діяльність, коли податки віднімаються з платежів користувачів,
щоб їх можна було сплатити уряду для задоволення податкових зобов'язань одержувача в США.
Таким чином, Google було прийнято рішення, що всі відеоблогери, які здійснюють свою діяльність на
YouTube повинні до 31 травня 2021 р. подати інформацію, шляхом внесення відповідних даних в обліковий
запис AdSence про здійснювану ними діяльність. У Листі, який Google надсилав усім учасникам
Партнерської програми YouTube, навіть, була розписана послідовна інструкція, як внести ці дані.
До цього облікового запису, відповідно до інструкції, розписаної в Листі Google вносяться такі відомості,
як дані про особу, контактна інформація, країна проживання та індивідуальний податковий номер платника
податку (ІПН). Вся інформація внесена до AdSence надсилається безпосередньо до податкових органів
США, де вона опрацьовується і визначається ставка податку, яка повинна буде сплачуватися особою. Те, яка
ж ставка податку буде призначена особі податковими органами США також можна буде переглянути в
розділі облікового запису AdSence під назвою «Управління податковою інформацією».
У цьому ж Листі містилося застереження про те, що якщо до 31 травня 2021 р. всі учасники не
нададуть відповідну інформацію про свою діяльність на YouTube, то вони будуть сплачувати податки за
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найвищою ставкою, а саме: для зареєстрованих блогерів, як фізичних осіб-підприємців – 30% від усього
доходу та не для зареєстрованих блогерів – фізичних осіб – 24 %. Якщо ж відповідна інформація буде
надіслана вчасно, то ставка податку буде коливатися від 0% до 30% і буде залежати від наявності
податкових відносин між відповідною країною та США. Важливим є те, що ця ставка податку буде
нараховуватися на дохід отриманий лише від переглядів користувачів YouTube, проживаючих в США.
Переглянути точну інформацію про кількість доходу за місяць, отриманого від американських
користувачів можна в особистому обліковому записі на AdSence.
Так, всі українські відеоблогери, які встигли внести до 31 травня всю необхідну інформацію в
особистий обліковий запис AdSence, сплатять, податок за ставкою у розмірі 10%. Всі інші відеоблогери,
які не встигли заповнити цей обліковий запис до 31 травня відтепер повинні сплачувати найвищу ставку
податку на отриманий дохід (24% чи 30%).
Найголовнішим є те, що сплата податків, які справляються Google і нараховуються до бюджету США, не
звільняють українського YouTube – блогера від сплати обов’язкового платежу в Україні. Поясненням цього є
те, що податкове законодавство України не містить положень про наявність привілеїв в оподаткуванні тих
відеоблогерів, які сплачують податок Google, а тому, застосовуються загальні правила оподаткування.
Сплата відеоблогерами податку і в Україні та у Google (у бюджет США) може здатися подвійним
оподаткуванням, адже, сплачуються суб’єктами оподаткування за один і той самий предмет
оподаткування та за один і той самий проміжок часу. Але, ст.13 Податкового кодексу України закріплює
такий принцип, як «уникнення подвійного оподаткування», і для того, щоб забезпечити дотримання цього
принципу існують два способи. Перший спосіб – це односторонні заходи, які полягають у тому, що
держава самостійно, без погодження з іншими країнами встановлює норми, які усувають подвійне
оподаткування. А другим способом є багатосторонні заходи, які передбачають існування міжнародних
угод або конвенцій між двома або більше державами, які домовляються про усунення подвійного
оподаткування. Саме так і відбувається в нашому випадку, адже існує Конвенція між Урядом України та
Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування та попередження
податкових ухилень стосовно податків на доходи та капітал від 26.05.1995 р., завдяки якій і усувається
подвійне оподаткування у випадку сплати податку на доходи фізичних осіб відеоблогерами шляхом
зменшення податкових зобов’язань з 19,5 % до 10%.
Отже, так як відеоблогерство у сучасному світі є окремою професією, яка приносить фізичним особам
суттєвий прибуток, то і особи, які цим займаються розглядаються як специфічна категорія платників податків,
оподаткування яких має певні особливості. Цими особливостями є те, що ця категорія платників податків
повинна сплачувати загальнообов’язкові платежі, відповідно до податкового законодавства України і, окрім
цього, сплачувати ще й податки, які вимагає від них податкове законодавство США з 2021 року. Але, необхідно
ураховувати те, що така сплата податків відеоблогерами не буде порушувати принцип податкового
законодавства щодо заборони подвійного оподаткування та буде вважатися цілком правомірною завдяки
існуванню міжнародного акту між Україною та США, який і регулює питання уникнення подвійного
оподаткування. Звичайно, сплата податку Google є нововведенням для відеоблогерів і потрібен деякий час, щоб
воно почало діяти належним чином. Але, в найближчому майбутньому, саме така схема буде застосовуватися в
оподаткуванні всіх відеоблогерів, які здійснюють свою діяльність на платформі YouTube.

Гордієнко Тетяна Сергіївна,
студентка групи ПБК -18-5
ННІ права Державного податкового університету.
Науковий керівник: Дяченко Сергій Вікторович
доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики
ПРОЦЕДУРА ВСТАНОВЛЕННЯ БАТЬКІВСТВА В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.
СУДОВА ПРАКТИКА
Якщо батько не визнає дитину в добровільному порядку, то встановити батьківство можна тільки в
судовому порядку, дана процедура регулюється Сімейним кодексом України [1].
При встановленні батьківства у судовому порядку рекомендується звертати увагу на процесуальні
особливості розгляду даної категорії справ.
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Зокрема, відповідно до ст. 128 Сімейного Кодексу України (далі – СК України) визначено певних суб'єктів,
які мають право подавати до суду позовну заяву про встановлення батьківства щодо конкретної дитини.
До таких суб'єктів належать:
− один із батьків;
− опікун чи піклувальник;
− особа, на утриманні якої знаходиться дитина;
− сама дитина після досягнення ним повноліття.
Отже, можна сказати, що передусім пред'явити позов про встановлення батьківства має право батько
чи мати дитини. Найчастіше із заявою про встановлення батьківства до судових органів звертається мати
дитини, як позивач, отже, відповідачем у справі виступає ймовірний батько.
Особливо слід зазначити випадки, коли батьками дитини є неповнолітні особи - це особи, у віці від
чотирнадцяти до вісімнадцяти років (ст. 6 СК України, ст. 32 ЦК України). Слід зазначити те, що
неповнолітні батьки мають права визнавати своє батьківство та материнство на загальних підставах.
Для встановлення батьківства у судовому порядку необхідно підготувати наступні документи [2, с. 16-19]:
- позовна заява про встановлення батьківства;
- копію свідоцтва про народження дитини;
- квитанцію про сплату судового збору;
- докази, що підтверджують спорідненість дитини та її батька.
Насамперед необхідно зібрати докази, що вказують на батьківство конкретної особи. Згідно зі статтею
76 ЦПК України доказами є будь-які дані. До них можна віднести: письмові, речові і електронні докази,
висновки експертів, показання свідків [3].
Одним із найбільш достовірних доказів при встановленні батьківства є судово-генетична експертиза,
основою якої є метод молекулярно-генетичної ідентифікації (ДНК-аналіз).
Європейський суд з прав людини зауважив, що на сьогодні ДНК-тест є єдиним методом для встановлення
точного батьківства стосовно конкретної дитини, він має суттєві переваги над будь-якими іншими доказами.
У постанові ВС від 16.08.2018 у справі N 399/1029/15-ц. вказано, що експертиза ДНК, або
молекулярно-генетична експертиза, призначається у цивільних справах для формування доказової бази.
Тому для визначення спірного батьківства необхідна присутність ймовірного батька і дитини для
проведення забору вихідного біологічного матеріалу. За відсутності біологічного матеріалу хоча б однієї
зі сторін провести дослідження неможливо [4].
Наступним етапом є звернення до суду з позовом та доданими до нього документами та участь у
судових засіданнях.
Клопотання про призначення генетичної (іншої медичної) експертизи, залучення додаткових доказів суд
задовольняє в ході проведення засідання. Як роз’яснено в пп.5, 9 постанови Пленуму ВСУ «Про
застосування судами окремих норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства,
материнства та стягнення аліментів» від 15.05.2006 №3 висновки експертизи, у тому числі судовогенетичної, необхідно оцінювати з урахуванням положень ЦПК, згідно з якою жоден доказ не має для суду
наперед установленого значення, він оцінює докази в їх сукупності, а результати оцінки відображає в рішенні
з наведенням мотивів їх прийняття чи відхилення, у разі коли ухилення сторони у справі зазначеної категорії
від участі в експертизі або від подання необхідних матеріалів, документів тощо унеможливлює її проведення,
суд може визнати факт, для з’ясування якого її було призначено, або відмовити в його визнанні. Якщо
відповідач у такій справі ухиляється від участі в проведенні судово-біологічної (судово-генетичної)
експертизи, суд управі постановити ухвалу про його примусовий привід [5].
Заключним етапом даного процесу є підготовка необхідних документів для державної реєстрації
батьківства в органах РАЦС.
Судове рішення про встановлення батьківства щодо конкретної особи має важливе значення: на підставі такого
судового рішення провадиться державна реєстрація встановлення батьківства. Державна реєстрація здійснюється
за заявою матері або батька дитини, опікуна (піклувальника) дитини, особи, на утриманні якої знаходиться дитина,
або самої дитини, що досягла повноліття. Заява може бути зроблена усно або в письмовій формі.
Діти, народжені поза шлюбом, мають рівні права щодо спадщини померлої особи з тими, що були
народжені в офіційному шлюбі (ст. 47 СК України). Процедура встановлення батьківства після смерті існує саме
для того, щоб підтвердити родинний зв'язок між батьком та дитиною, яка народилася поза офіційним шлюбом.
На практиці при встановленні родинного зв'язку, якщо батько помер, може виникнути дві ситуації [6]:
- батько визнавав факт батьківства, але не встиг оформити все офіційно;
- батько дитини відмовлявся від батьківства чи загинув до народження дитини.
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Залежно від спірності ситуації застосовуватимуться різні порядки судового розгляду справи. На
сьогодні встановлення батьківства посмертно не є винятковою чи рідкісною процедурою.
Справи щодо встановлення батьківства в позовному порядку можуть затягтися на тривалий термін.
Доведення спорідненості з померлою людиною дається набагато важче, ніж доведення цього факту в
рамках звичайного процесу встановлення батьківства. Складно підібрати суттєві докази, а стосовно справ,
пов'язаних із насильницькою смертю особи, непростою є й сама досудова процедура.
Отже, проведений аналіз судової практики показав, що судові справи про встановлення батьківства –
явище дуже часте у судовій системі України. Визнання батьківства, і навіть встановлення чи оскарження
під час певних юридичних процедур, є частиною передбаченого правом інституту закріплення
походження дітей від конкретних батьків. Визнання та встановлення мають велику соціальну значимість,
тому виступають основою виникнення юридичних правовідносин між батьками і визнаною дитиною.
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Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП»,
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ НОТАРІАТУ
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
З метою захисту прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, забезпечення безспірності і доказової
сили документів, законності при вирішенні угод був створений інститут нотаріату. Ще на цей інститут було
покладено обов’язок в наданні правової підтримки особам, які звернулись за вчинення нотаріальних дій. В
наслідок цього на сьогоднішній день це важливий орган в системі нинішньої правової держави.
Науковим в дослідницьких роботах у сфері нотаріату України присвячені роботи таких українських
науковців, як В. Баранкова, Г. Гулевська, В. Комаров, А. Єрух, Р. Кочерянц, Г. Меркушкина,
Л.Радзіевська, К. Чижмарь, С . Фурса, Л. Ясінська.
Зараз важливим актуальним питанням вважається прийняття нових редакції Закону України "Про
нотаріат". Перш за все, це пов'язано з тим, що згідно п. 14 статті 92 Конституції України: організація і
робота нотаріату орієнтується виключно законами України. Сьогодні, робота нотаріату в Україні
регулюється не тільки ЗУ "Про нотаріат" та іншими законами, а й Указами Президента нормативноправовими актами Кабміну України, Мін'юст України [1].
Досить необхідної новелою законопроекту вважається те, що власне на нотаріат не мають
покладатися всі функції, не передбачені цим (тобто Законодавством України "Про нотаріат")
Законодавством. Є важливим чисельність нормативно-правових актів, в сферу правового регулювання
яких нотаріат зовсім не виконує, але які, що не менше, визначають зону відповідальності нотаріату за
межами ЗУ "Про нотаріат".
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Разом з тим проявились негативні сторони таких змін. Нотаріуси стикнулися з проблемами
застосування норм цивільного законодавства при оформленні спадкових справ та відсутності єдиної
нотаріальної практики при оформленні спадщини [4, c. 1092].
У сучасній правовій науці та юридичній практиці недостатньо уваги приділяється науковим
прогнозам розвитку нотаріальної науки в Україні, що не узгоджується з процесами вдосконалення й
розвитку української правової системи, її адаптації до європейського та міжнародного права. Дотепер
нотаріальна діяльність залишається під впливом лише нормативного регламентування, а пошуки
науковців стосуються тільки окремих її аспектів і проблем [3, c. 19].
Відсутність чітко сформованої та закріпленої нормативно-правової бази з регулювання інституту
нотаріату дають можливість зловживань, використання нормативних розбіжностей в особистих цілях та,
як наслідок, допущення помилок та проявів безграмотності під час учинення нотаріальних дій, що тягне
порушення прав та інтересів фізичних та юридичних осіб.
З огляду на вищевикладене, основними проблемами в правовому регулюванні нотаріальної діяльності
та перешкодою до вільного та швидкого розвитку нотаріальної науки в Україні, на мій погляд, є:
 занадто багато нормативних актів, які регулюють діяльність нотаріальних органів, насамперед відомчих;
 суперечливість окремих положень нормативних і підзаконних актів, неузгодженість їх із
окремими положенням Конституції України, законами України та світовими стандартами, які
встановлюються міжнародними нормативними актами у сфері нотаріату;
 чинне законодавство про нотаріат містить норми матеріального та процесуального права, відтак
доцільно норми матеріального права врегулювати новою редакцією Закону України "Про нотаріат", а
норми процесуального права - нотаріально-процесуальним кодексом [4, c. 1095-1096].
Є й інші невирішені проблемні питання в сфері нотаріальної роботи: оптимальності оплати
вчинюваних нотаріальних вчинків приватними нотаріусами; вплив на нотаріуса, крізь зупинки,
призупинення та анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Ще одним
недоліком є недостатньо налагоджений механізм можливості перевірки правомірності відмови нотаріуса
у вчиненні ним нотаріальної дії та оскарження цієї відмови. Також потрібно звернути увагу на існуючі
види судового контролю за законністю вчинків, скоєних нотаріусом.
Варто взяти до уваги думку В.М. Черниш та І.П. Лихолат, які зазначають, що «складний механізм правового
регулювання, в арсеналі якого законодавчі та підзаконні акти, акти офіційного тлумачення, акти реалізації права,
правозастосовні акти тощо», постійні, систематичні зміни та доповнення до зазначених джерел [2, с. 37].
Недоступність виразно сформованої і закріпленої нормативно-правової бази по регулюванню
інституту нотаріату дає можливість зловживань, впровадження нормативних розбіжностей у власних
цілях і, як наслідок, допущення помилок і проявів безграмотності під час вчинення нотаріальних дій,
власне що тягне недотримання прав і інтересів фізичних і юридичних осіб .
Існує ряд проблем, вирішення яких дозволить українській правовій системі загалом, і нотаріату
зокрема, відповідати світовим стандартам, забезпечувати захист приватної власності і безспірність
майнових прав, охорону всіх учасників цивільного обігу [2, c. 79].
Таким чином, з кожним днем кількість нормативно-правових актів зростає в свою чергу призводить
до дублювання, нечіткості і різночитань визначень, речових та процесуальних норм, що регулюють
інститут нотаріату в Україні. В наслідок цього для врегулювання даних завдань потрібно піти не шляхом
нарощування нормативно-правових актів, а методом кодифікації і вдосконалення вже існуючих норм.
Отже, погоджуючись з науковцями, про те, що було б цілеспрямовано прийняти нотаріальнопроцесуальний кодекс України. Його прийняття спростить роботу нотаріальних органів щодо надання
нотаріальних пропозицій в Україні і влаштує її більш ефективної, в наслідок чого, підвищиться ступінь
захисту прав та інтересів фізичних і юридичних осіб.
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВНАСЛІДОК
РЕФОРМУВАННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
В Україні відбувається модернізація сектору безпеки і оборони з метою зміцнення його функціональної
спроможності. Наразі на завершальній стадії у Верховній Раді України знаходиться законопроєкт щодо
реформування Служби безпеки України. У випадку його схвалення спецслужба не буде займатися
економічними злочинами, позбавляється підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю,
поступово припиняє здійснювати досудове розслідування [1]. І якщо усунення служби від виконання цих
завдань, можна сподіватись, не призведе до збільшення правопорушень у цих сферах, оскільки ці функції
будуть передані новостворюваним органам (НАБУ, ДБР, БЕБ), то заплановане скорочення штату СБУ
майже на 10 тисяч осіб протягом трьох років викликає особливу занепокоєність.
Стрімке звільнення такої кількості військовослужбовців може позначитись на стабільній роботі
органів та закладів СБУ, деморалізувати особовий склад та загалом викликати соціальну напругу у
військовому середовищі спецслужби.
Одним із важливих заходів, здатних зменшити негативні наслідки такої «оптимізації чисельності», є
закріплення у законодавстві додаткових гарантій із працевлаштування осіб, звільнених внаслідок
реформування СБУ.
На сьогодні державні програми забезпечення зайнятості включають такі заходи, як: 1) професійна
орієнтація особи з метою одержання інформації про ситуацію на ринку праці та перспективи його
розвитку, обрання підходящої роботи; 2) професійне навчання, що передбачає набуття та удосконалення
професійних знань, умінь та навичок; 3) працевлаштування особи або стимулювання до провадження нею
підприємницької діяльності.
Зазначені заходи реалізуються шляхом надання відповідних соціальних послуг, якими можуть
скористатись і звільнені зі служби співробітники СБУ, залежно від причин їх звільнення, наявності права
на пенсію тощо.
Зокрема, відповідно до ст. 7 Закону України «Про зайнятість населення» право на професійну
орієнтацію, яке забезпечується шляхом надання комплексу профорієнтаційних послуг з вибору або зміни
професії, виду діяльності та інших профорієнтаційних послуг, має кожна особа [2].
Такі послуги надаються центрами зайнятості незалежно від того чи надано особі статус безробітного,
і складаються з професійного інформування, професійного консультування та професійного відбору.
Професійне інформування полягає у наданні особі інформації про сучасний світ професій, їх зміст та
вимоги до працівника. Це забезпечується наданням індивідуальних консультацій, доступу до актуальних баз
вакансій тощо. Професійне консультування здійснюється з метою допомоги у виборі або зміні професії, виду
діяльності з урахуванням професійних інтересів особи, нахилів, стану здоров’я, потреб ринку праці. Також
профконсультування передбачає проведення заходів щодо оволодіння громадянами навичками складання
резюме, проведення співбесід з роботодавцем тощо. Професійний відбір полягає у встановленні
відповідності особи вимогам, які визначені для конкретних видів професійної діяльності та посад [3].
Якщо звільнені з військової служби особи потребують удосконалити свої професійні навички чи отримати
додаткові знання вони можуть скористатися такими передбаченими законодавством можливостями.
Оскільки військовослужбовці відносяться до застрахованих на випадок безробіття осіб співробітники
СБУ, звільненні з військової служби з поважних причин без права на пенсію і зареєстровані в службі
зайнятості як безробітні, крім права отримувати матеріальну допомогу по безробіттю, також можуть
отримати соціальні послуги з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, на підприємствах, в установах,
організаціях за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття [4, ст. 7].
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Слід додати, що для деяких категорій громадян законодавством передбачені розширені можливості
для підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці. До цих категорій також відносяться і особи,
звільнені з військової служби у зв’язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров’я до
досягнення ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років, та які не набули права на
військову пенсію [2, ст. 30.]. Такі особи мають право на одноразове отримання ваучера, який дозволяє
пройти перепідготовку, підвищення кваліфікації, за затвердженим Мінекономіки переліком професій та
спеціальностей. Ваучер на навчання видається центрами зайнятості тим особам, які не зареєстровані як
безробітні та не проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок коштів Фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття [5].
Основними отримувачами соціальних послуг в межах наступної державної програми із професійного
навчання є учасники бойових дій, що робить її положення актуальними і для СБУ оскільки третина її співробітників
отримала відповідний статус. Вони можуть безкоштовно пройти курси з перепідготовки і підвищення
кваліфікації та за результатами такого навчання отримати такі документи державного зразка: свідоцтво
про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, документ про підвищення кваліфікації тощо [6].
Логічним результатом проведення зазначених заходів із професійної орієнтації та професійного
навчання осіб має бути їх подальше працевлаштування. Крім того, законодавством передбачені додаткові
інструменти із забезпечення зайнятості окремих категорій осіб. Зокрема, для працевлаштування учасників
бойових дій підприємствам, установам та організаціям з чисельністю працівників понад 20 осіб
встановлюється квота у розмірі 5 відсотків від загальної кількості штатних посад. А роботодавцям, які
працевлаштують таких громадян, надаються пільги зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування [2, ст.26].
Також у законодавстві передбачені механізми забезпечення самостійної зайнятості населення. Так,
зареєстрованим безробітним, які протягом місяця не були працевлаштовані центром зайнятості через
відсутність на ринку праці підходящої роботи, може бути надана одноразова грошова виплата з метою
організації безробітним підприємницької діяльності. Розмір такої виплати дорівнює розміру допомоги по
безробіттю, нарахованої безробітному у розрахунку на рік. Також таким особам можуть надаватись
консультації та профорієнтаційні послуги з метою виявлення схильностей до провадження
підприємницької діяльності [7].
Проведений огляд законодавства свідчить про те, що за рахунок лише наявних у держави
інструментів із працевлаштування нівелювати негативні наслідки суттєвого скорочення кадрів СБУ не
вдасться. Має бути прийнята комплексна програма організаційних і правових заходів, спрямована на
забезпечення зайнятості осіб, звільнених з лав СБУ внаслідок її реформування, що встановила б чіткі і
реальні гарантії для таких осіб.
Серед іншого вона може включати такі заходи, як спрощене переведення до інших військових
формувань осіб, які не набули права на військову пенсію; призначення на посади без проведення конкурсу
(або встановлення переваг під час їх проведення) в ті органи, які перебирають на себе низку повноважень
СБУ; залучення кар’єрних радників для надання консультацій особам, які бажають змінити сферу діяльності;
надання в рік звільнення додаткової відпустки із збереженням грошового забезпечення з метою підготовки
до участі в конкурсах на посади державної служби (складання іспиту для визначення рівня володіння
державною або іноземною мовами; підготовка для проведення тестування на знання законодавства тощо)
або отримання ними додаткових навичок, що нададуть переваги у подальшому працевлаштуванні.
Це дозволить їм відчути підтримку з боку держави з урахуванням важливості тих завдань із захисту
державної безпеки, які вони виконували, а також створить передумови збереження кадрового потенціалу
для подальшого використання на державній, військовій службі, в органах державного управління тощо.
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ПРОБЛЕМИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИДУ УМИСЛУ ПРИ КВАЛІФІКАЦІЇ
КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я ОСОБИ
Вчення про вину є однією з актуальних соціальних та правових проблем. Вина за своєю природою є
не лише правовою категорією, а й соціально-політичною, морально-етичною, що застосовується при
обґрунтуванні всіх видів відповідальності у суспільстві. Вина є основною юридичною ознакою, що
характеризує психологічний зміст будь-якого правопорушення. Особливу актуальність мають проблеми
вини у кримінальних правопорушеннях проти життя та здоров’я особи. У науці кримінального права, тема
вини займає важливе місце, оскільки при притягненні до кримінальної відповідальності, обов'язковою є
оцінка як об'єктивних ознак діяння, так й психічного ставлення особи до скоєного. Проте аналіз практики
свідчить, що ця обов'язкова ознака складу будь-якого кримінального правопорушення, не завжди
правильно оцінюється правоохоронними та судовими органами.
Метою даного дослідження є аналіз проблем встановлення виду умислу при кваліфікації
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи.
Дослідженню даного питання приділяли увагу такі науковці, як: В.Л. Васильєва, Р.В. Вереша, О.В. Церковна,
А.В. Бойко, М.В. Костицький, Д.П. Письменний, Д.С. Слінько, М.Д. Дурманов, М.М. Ісаєва, В.Є. Квашис, тощо.
Вина передбачає не тільки зв'язок свідомості та волі, а і єдність трьох компонентів психіки: інтелекту,
волі та емоцій. Емоції суттєво впливають на інтелектуальні та вольові процеси.
Головним елементом суб'єктивної сторони, необхідним для встановлення наявності кримінального
правопорушення, виступає вина у виді умислу чи необережності.
Чинне кримінальне законодавство поняття умислу не дає. У ст. 24 Кримінального Кодексу України
(далі – КК), вказуються та розкриваються види умислу. У законі сказано, що умисел поділяється на
прямий і непрямий. Прямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого
діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки та бажала їх настання.
Непрямим є умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або
бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки й хоча не бажала, але свідомо припускала
їх настання [1, с. 24]. Слід зазначити, що на практиці, постійно виникає чимала кількість питань при
кваліфікації кримінального правопорушення із прямим та непрямим умислом.
Дана проблема варта того, щоб приділити їй увагу, оскільки неправильна оцінка судом вчиненого,
впливає як на кваліфікацію кримінального правопорушення, так і на подальший вірний та обґрунтований
вирок у кримінальному провадженні.
Васильєв В.Л. вважав умислом: «спонукання «волі (сили бажання) до порушення права як мети при
впевненості у протизаконності бажання…». Щодо сучасних авторів, то більшість із них при визначенні
умислу лише повторюють законодавче формулювання.
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Вереша Р.В. називає умислом: «… той настрій волі злочинної, коли суб'єкт діяв навмисно, інакше
кажучи, коли він зважився на злу справу, знаючи про наслідки» [2, с. 73].
Протягом усієї історії української держави, кримінальні правопорушення проти життя та здоров’я
особи, визнавались і визнаються одними із найтяжчих. Позбавлення життя людини є найжорстокішим
протиправним діянням. Особливого значення набуває проблема встановлення умислу при кваліфікації
кримінальних правопорушень проти життя та здоров’я особи.
Неправильне визначення форми вини може спричинити помилки у кваліфікації злочинного діяння і
як наслідок призначення несправедливого покарання.
Проблемами встановлення виду умислу при кваліфікації кримінальних правопорушень проти життя
та здоров’я особи, є те що у багатьох випадках встановлення виду умислу вимагає не лише високої
кваліфікації представників судової влади, а й проведення судово-психіатричних чи комплексних
експертиз, детального вивчення всіх обставин справи та особи, яка вчинила протиправне діяння.
Правоохоронні органи та суд, вирішуючи питання про вид та спрямованість умислу, повинні
виходити із сукупності всіх обставин скоєного.
У будь-якому випадку правоохоронці та суди, встановлюючи вид умислу, повинні зіставляти всі
факти кримінального правопорушення з іншими обставинами кримінальної справи, які свідчать, що
наміром винного було умисне заподіяння потерпілому особливих фізичних чи моральних страждань.
Послідовне встановлення виду умислу у кримінальних правопорушеннях проти життя та здоров’я
особи вимагає врахування всіх найважливіших психологічних моментів, які впливають на формування та
характер психічного ставлення до вчинених дій та злочинних наслідків.
Найчастіше процес доведення співробітниками правоохоронних органів спрямованості умислу є
основною проблемою при кваліфікації діяння. Більшість осіб, підозрюваних (обвинувачених) у скоєнні
аналізованої категорії кримінального правопорушення, заперечують наявність наміру.
В основі поділу умислу на конкретизований (прямий) і неконкретизований (непрямий) лежить
ступінь визначеності (цілеспрямованості) уявлень суб'єкта.
Наприклад, здійснюючи постріл у голову, винний передбачає наступ саме смерті потерпілого.
Прямий намір може мати спрямованість на досягнення злочинного результату шляхом використання
різнопланових чи комплексних дій. У такому разі умисел називається прямим.
При непрямому умислі винний передбачає настання будь-яких наслідків. Так, завдаючи удар кулаком в
обличчя з великою силою, людина розуміє, що внаслідок удару можуть наступити різні наслідки – від синців
до крововиливу в мозок та наступної смерті. Тому вона має відповідати за ті наслідки, які фактично настали.
Отже, підсумовуючи, необхідно констатувати, що кваліфікація умислу, має важливе значення у
правозастосовній практиці. Саме від того, наскільки правильним з погляду закону буде підхід до оцінки
того чи іншого юридичного факту залежить можливість притягнення особи до кримінальної
відповідальності, обрання відповідної санкції.
Список літератури:
1. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 2341-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення 10.11.2021)
2. Васильев В. Л. Юридическая психология. / В. Л. Васильев. – СПб., 2000. – с. 316.
3. Вереша Р.В. Умисел і його види (коментар до ст. 24 КК України). / Р.В. Вереша. Вісник Академії
адвокатури України. 2010. № 3. С. 82

Ручкіна К.Є.,
студентка факультету іноземних мов
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
ЗЛОВЖИВАННЯ ПРАВОМ ЯК ОСОБЛИВИЙ РІЗНОВИД ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ
У представленій роботі вивчаються питання зловживання правом – специфічного виду правової поведінки,
який поєднує у собі водночас властивості правомірної поведінки та правопорушення. У проблематиці правової
поведінки зловживання правом посідає проміжне місце між правомірною та протиправною поведінкою
(правопорушенням). З одного боку зловживання правом повністю не підпадає під визначення правопорушення,
з іншого, за певними його ознаками, воно не може бути віднесене і до правомірної поведінки.
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На даний час серед вітчизняних та більшості іноземних правників склався консенсус щодо того, що
зловживання правом:
а) являє собою особливий різновид правової поведінки, який вимагає спеціального дослідження;
б) створює перепони у підтриманні належного правового порядку в суспільстві та забезпеченні прав
і свобод людини і громадянина, а отже має шкідливий характер;
в) підлягає викоріненню (обмеженню) всіма доступними юридичними засобами [7, с. 24-33]. Разом з тим
необхідно констатувати, що хоча юридичні приписи спрямовані на запобігання зловживанню правом наявні
зараз у законодавстві майже всіх країн світу з розвиненими правовими інституціями, включаючи і Україну,
доти ще не вдається ефективно вирішувати це завдання. Така ситуація багато в чому зумовлюється недостатнім
вивченням зазначеного явища в юридичній науці, особливо на рівні загальної правової теорії.
Враховуючи викладене метою представленої роботи є з’ясування сучасного стану загальнотеоретичних
досліджень проблеми зловживання правом (переважно у вітчизняному правознавстві).
Актуальність роботи зумовлена значним поширенням в останні десятиліття фактів зловживання
правом майже в усіх сферах правового регулювання, і перш за все, в галузях цивільних (господарських),
управлінських, податкових, сімейних та деяких інших відносин. Подолання цієї негативної тенденції
вимагає реалізації цілого комплексу заходів спрямованих на недопущення правових зловживань,
розроблення якого можливе лише за умови всебічного пізнання таких явищ.
Загальне визначення цієї категорії міститься в ч. 3 ст. 13 ЦК України, в якій йдеться про
неприпустимість дій особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання
правом в інших формах. Відмітимо також, що аналогічні положення стосовно використання особою
належних їй цивільних прав містить і законодавство країн ЄС. Наприклад, у ст. 2 Швейцарського
цивільного уложення вказується, що кожен має користуватися своїми правами та виконувати свої
обов’язки згідно з вимогами добросовісності, а явне зловживання правом не отримає правового захисту;
ст. 226 Германського цивільного уложення, що містить припис відповідно до якого: «Не припускається
здійснення прав, якщо метою такого здійснення може бути тільки заподіяння шкоди іншій особі» [8].
Розкриття поняття зловживання правом передбачає з’ясування його ознак, основних форм існування
даного явища, а також відмежування зловживання правом від інших суміжних з ним видів правової поведінки.
Серед ознак зловживання правом, які, зазвичай розрізняють усі його дослідники виділяють такі:
 наявність в осіб, які його допускають, суб’єктивного юридичного права, тобто гарантованої
об’єктивним правом виду та міри можливої поведінки уповноваженої особи, визнаної за нею з метою
реалізації її певних інтересів;
 використання вказаними особами свого суб’єктивного юридичного права з формальним
дотриманням вимог, встановлених до його здійснення, а також без порушення будь-яких спеціальних
правових заборон;
 шкідливість поведінки особи, яка, реалізуючи своє суб’єктивне юридичне право, зловживає ним
[3, с. 413, 414; 5; 8, с. 464-466].
 ще однією з ознак зловживання правом, яку також виділяють більшість (хоча й не всі) з
правознавців, що вивчали це явище, і яка є похідною від попередньої його ознаки (шкідливості), полягає в
тому, що поведінка кваліфікована подібним чином не забезпечується засобами юридичного захисту [3, с.
413; 5; 8, с. 466]. Водночас деякі з авторів, вважають за необхідне, вказати при цьому й на такі негативні
правові наслідки, що настають для суб’єктів зловживання правом (про які, зазвичай, чомусь не згадують інші
дослідники даного юридичного феномену), як те, що такі діяння не породжують у їх контрагентів зустрічних
суб’єктивних юридичних обов’язків [4, с. 44]. Тобто, якщо в ситуації, коли особа добросовісно користується
своїм суб’єктивним юридичним правом, вона може вимагати від інших осіб відповідної поведінки
спрямованої на його забезпечення, то у разі, коли таким правом зловживають, ця можливість в неї відсутня.
Слід відзначити також, що в окремих випадках до осіб, що зловживають своїми правами не
виключається й застосування санкцій, які за їх характером наближаються до заходів юридичної
відповідальності. – Наприклад, у разі покладення судом на позивача, який подав необґрунтований
правовий позов, обов’язку відшкодувати відповідачу, понесену ним внаслідок цього шкоду [1, с. 445].
Втім, зважаючи на відносну нетиповість таких ситуацій, переважно відновлювальну природу вказаних
санкцій подібні відступлення все ж не дають достатніх підстав для ототожнення зловживання правом (за
даною ознакою) з правопорушенням.
Разом з тим, коли справа доходить до змістовної характеристики досліджуваного явища, – з’ясуванні
того у чому ж саме полягає зловживання правом, доводиться констатувати відсутність навіть відносної
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єдності поглядів з цього приводу. Певний консенсус тут існує хіба що у беззаперечному віднесенні до
зловживання правом «шикани», під якою розуміють використання належного уповноваженій особі
суб’єктивного юридичного права виключно во зло. Тобто не для задоволення наявних в неї інтересів, а
лише для того, щоб завдати (з різних міркувань) шкоди іншим особам [2, с. 43; 7, с. 23].
Зловживання правом зумовлюються певними загально-соціальними та спеціально-юридичними
чинниками. До числа перших належать стан суспільної моральності, рівень освіченості населення,
ступінь консолідованості суспільства, а також інші фактори суспільного життя.
Найважливішими серед зазначених обставин спеціально-юридичного характеру є недостатня
узгодженість положень конкретних юридичних приписів із загальними засадами правового регулювання
суспільних відносин, недотримання при його здійсненні належного балансу між приватними та
суспільними інтересами, інші вади правотворчої та правозастосовної діяльності.
Засоби недопущення (припинення) правових зловживань можна розподілити на дві основні групи:
1) відповідне правове реагування на подібні ситуації компетентних органів держави, а саме: через їх
правотворчу діяльність, тобто прийняття нових нормативно-правових актів, внесення змін та доповнень до
діючого законодавства, з метою усунення в ньому прогалин та колізій, що створюють підґрунтя для правових
зловживань; шляхом застосування правових норм уповноваженими на те суб’єктами, яке спрямоване на
попередження або усунення вже наявних фактів зловживань правом, поновлення прав осіб, які від них
постраждали, а також покладення на осіб, які припустили такі зловживання обов’язку певним чином
компенсувати негативні наслідки їхньої поведінки 2) діяльність з безпосередньої протидії фактам
зловживання правом самими особами, чиї права свободи та інтереси вони зачіпають /правовий самозахист/.
Висновки: на основі викладеного зловживання правом може бути визначене як свідомо-вольове (за
виключенням у деяких випадках такого елементу його суб’єктивної сторони як передбачення його наслідків)
формально не заборонене конкретними правовими нормами діяння, але те, що здійснюється всупереч з
загальними та галузевими правовими принципами / і перш за все, з принципами справедливості, рівності,
верховенства права, пропорційності, доброчесності/, правом, як цілісною системою регулювання суспільних
відносин, здійснюване в межах належних особі суб’єктивних юридичних прав, свобод або публічно-владних
повноважень, а також у зв’язку з виконанням, покладених на неї суб’єктивних юридичних обов’язків, яке
разом з тим суперечить правовим принципам та цілям регулювання суспільних відносин, посягаючи на
юридично охоронювані (конституційно визнані) соціальні цінності, права, свободи та інтереси інших
суб’єктів права, завдаючи ним реальної шкоди або створюючи загрозу її настання, та не передбачає внаслідок
такого його характеру юридичної відповідальності її суб’єктів [6, 192-219]. Однак, зловживання правом є
підставою для застосування до осіб, які його вдаються, низки специфічних правових обмежень та інших
заходів, переважно, попереджувального та відновлювального характеру. Це явище не може бути однозначно
кваліфіковано ані як правомірне діяння, ані як правопорушення, а певною мірою поєднує у собі властивості
обох цих видів правової поведінки.
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